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Kedves Olvasó!

Összefoglalónkban arra törekszünk, hogy 

át fogó képet vázoljunk fel az elôcsatlakozá-

si ala pok, vala mint a csatlakozást követôen 

meg nyí ló Struk tu rá lis Alapok és Kohéziós 

Alap pénz ügyi ellenôrzésével kapcsolatos 

fe la da tok ról.

Az uniós pénzeszközök felhasználásának 

megfelelô, megbízható ellenôrzése nemzeti 

érdek, hiszen ezek az elkövetkezendô évek-

ben a magyar gazdasági-regionális fejlesztés 

kiemelt forrását képezik majd. Hangsú lyoz ni 

kell az ellenôrzési kérdéseket azért is, mert 

amíg Magyarország nem teljesíti ma ra dék ta-

la nul az uniós követelményeket, addig semmi-

fé le támogatást nem kaphat az említett ala-

pokból.

Általános alapelv, hogy a hazai költség-

ve tés bôl származó és a nemzetközi forrá-

sok ból – köztük az EU alapjaiból – nyúj-

tott tá mo ga tá sok ellenôrzése ugyanazon 

rend szer ben, egy formán szigorú feltételek 

mel lett folyjon. A közösségi jog sza bá lyok 

ugyan akkor meghatároznak olyan spe ciá lis 

ellen ôr zé si feladatokat az uniós pénz esz kö-

zök felhasználása tekinteté ben, amelyek 

a jelenlegi magyar rendszerben nem, vagy 

nem pontosan a megkívánt for má ban lé tez-

nek. Ezért van szükség egy részt az állam-

ház tar tá si belsô pénzügyi rend szer fej lesz té-

sé re az uniós és a nemzetkö zi el vá rá sok nak 

meg felelôen, másrészt a spe ciális ellen ôr zé-

si funkciók beillesztésére a meglévô nem ze ti 

ellen ôr zési rendszerbe.
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Az Európai Unióban a pénzügyi ellenôrzés 

fogal mát tág értelemben használják. Min-

den olyan elemet magában foglal, amely 

az EU költségvetésének bevételi és kiadási 

pénz fo lya ma tait szabályozza, beleértve a 

be vé te lek re és a kiadásokra vonatkozó sza-

bály sze rû sé gi, pénzügyi irányítási vagy tel-

je sít mény ellenôrzéseket, függetlenül attól, 

hogy azt ki végzi.

1.  Tagállami hatáskör

A közösségi jogszabályok nem határozzák 

meg részletesen, hogy milyen pénzügyi 

ellen ôr zé si rendszert kell megvalósítani a 

tag ál la mok ban, hanem az egyes uniós be vé-

te lek re és kiadásokra vonatkozóan tartal-

maz nak ál ta lá nos és különleges szabályokat. 

A tag ál la mok számára ugyanakkor kö te le zô 

az ellen ôrzési együttmûködés az Euró pai 

Bizott ság gal, illetve az Európai Szám ve vô-

szék kel. A kilencvenes évektôl kezdôdôen a 

ren de le tek ellenôrzési módszertani kö ve tel-

mé nye ket is megfogalmaznak.

Az Európai Unióban történelmileg telje-

sen különbözô ellenôrzési hagyományokon 

ala puló rendszerek férnek meg egymás mel-

lett. Érdemes megemlíteni az angolszász 

típu sú, utólagos ellenôrzésre koncentráló 

rend szert (erôs internal audit funkciók), 

vala mint a fran cia típusú inspektori rend-

szert, amely – egyebek között – a folyamat-

ba épí tett ellen ôr zé st és az erôs elôzetes (ex 

ante) ellen ôrzési ele mek kombinációját jelen-

ti. A tag ál la mok nagy része e két koncepció 

men tén építette fel ellenôrzési rendszerét, 

ter mé sze te sen figyelembe véve saját adott-

sá ga it. Mind ez azt eredményezi, hogy igen 

sok szí nû az ellenôrzési feladatokra adott 

tag ál la mi válasz, illetve megoldás.

I.  A tagállamok ellenôrzési rendszereivel 
szemben támasztott uniós követelmények

1 2213/2002. (VII. 24.) kormányhatározat az Európai Unió Strukturális Alapjai és a Kohéziós Alap fogadásával összefüggô egyes 

lebonyolítási és ellenôrzési feladatokról

2 A Bizottság 438/2001 EK rendelete a Tanács 1260/1999 EK rendeletének végrehajtására irányuló részletes szabályok megállapí-

tá sáról a Strukturális Alapok alapján megadott támogatás kezelési és ellenôrzési rendszereit illetôen

3 A Bizottság 448/2001 EK rendelete a Strukturális Alapok keretében nyújtott támogatások pénzügyi korrekciós eljárásai tekinte-

té ben az 1260/1999 EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról

4 A Bizottság 2002. július 29-i 1386/2002 EK rendelete az 1164/94 EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes sza bá-

lyai nak megállapításáról a Kohéziós Alapból nyújtott támogatások irányítási és ellenôrzési rendszere, valamint a pénzügyi korrek-

ciós eljárás tekintetében
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Az uniós jogszabályok keretjellegûek, azaz 

minden tagállam a maga módján valósíthatja 

meg a kitûzött alapelveket és célokat. Nem 

létezik tehát olyan minta, amelyet a hazai 

rend szer kialakítása során maradékta la nul 

követ ni lehetne, és olyan megoldást sem 

lehet találni, amely az összes érintett köré-

ben (Európai Bizottság, tagállami és hazai 

szak ér tôk) osztatlan sikert aratna.

2.  A csatlakozási
tárgyalások

A csatlakozási tárgyalások 2002. decembe-

ri lezárásával a Bizottság elismerte, hogy 

Ma gyar or szág felkészültsége, és ezen belül a 

hazai ellenôrzési rendszer alapvetôen megfe-

lel az uniós követelményeknek. A harminc-

egy tárgyalási fejezet közül kettô tartalmaz 

pénz ügyi ellenôrzési követelményeket.

A nemzeti (államháztartási) pénzügyi 

el len ôr zé si rendszerre vonatkozó kritériumo-

kat a 28., „Pénzügyi ellenôrzés” tár gya lá si 

fe je zet fejti ki. A 2004. májusi csat la ko zás ig 

vál lal tuk az államháztartási pénzügyi ellen ôr-

zé si rendszer továbbfejlesztését.

A 21., „Regionális politika és strukturális 

esz közök koordinációja” tárgyalási fejezet 

kife jezetten az EU-alapok felhasználásához 

kap cso ló dó ellenôrzési kérdésekrôl szól. 

E feje zet ideiglenes lezárásának feltétele 

volt – egyebek között – az ellenôrzési felada-

to kat végzô intézményrendszer felvázolá-

sa, és ennek keretében az egyik kiemelten 

fon tos ellenôrzési feladat, az úgynevezett 5 

szá za lé kos (illetve 15 százalékos a Kohéziós 

Alap tekintetében) ellenôrzést végzô szer ve-

ze tek kijelölése. Ennek a magyar fél a Struk-

tu rá lis Alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz 

kap cso ló dó legfontosabb ellenôrzési szer ve-

ze tek kijelölésérôl szóló 2213/2002. (VII. 

24.) szá mú kormányhatározat1 kihirdetésé-

vel eleget tett. Ugyanakkor a felkészülés elô-

re ha lad tá val, a feladatok pontosabb meg is-

me ré sé vel az intézményrendszerben továb bi 

változások elképzelhetôk.

A még hátralévô feladatok teljesítése 

érde ké ben a magyar fél egy részletes ütem-

terv végrehajtását vállalta, amely megvalósu-

lá sát a Bizottság rendszeresen vizsgálja. 

Ennek során a Pénzügyminisztérium kidol-

goz za az alapok fogadásával kapcsolatos 

pénz ügyi ellen ôr zés szabályozásának fel té-

tel rend sze rét, valamint megerôsíti az eze-

ket a feladatokat végzô intézményredszert, 

biz to sít ja a mûködési feltételeket. Végre 

kell hajtani továbbá az alapokból származó 

tá mo ga tás pénzügyi kezelésére, ellenôrzé-

sére vonat ko zó 438/2001 EK2, 448/2001 

EK3, vala mint 1386/2002 EK4 közösségi ren-

de le tek hazai jogrendszerbe történô be il lesz-

té sét. Tekintettel arra, hogy az erre vo nat-

ko zó kormányrendeletek hatálya nem terjed 

ki az államháztartáson kívüli szereplôkre, 



4

viszont az alapok végsô kedvezményezettei 

nagyrészt államháztartáson kívüli egységek 

lesznek, a szükséges követelményeket a ked-

vez mé nye zettekkel kötött szerzôdésekben 

kell érvényesíteni.

A csatlakozásig elôttünk álló legfonto sabb 

feladat tehát a szabályozás uniós kö ve tel mé-

nyek hez igazítása, valamint az ellen ôrök fel-

ké szí tése az új feladatokra, lét szá muk növe-

lé se és az ellenôrzések végre haj tá sá hoz 

kap cso ló dó módszertan kidolgo zá sa.

3.  A pénzügyi ellenôrzési rend-
szer legfontosabb alapelvei

Az Európai Unióban a pénzügyi ellenôrzési 

rendszerrel kapcsolatos követelmények nagy-

részt megegyeznek a nemzetközileg elfoga-

dott normákkal. Ezek a következôk:

• a funkciók megfelelô szétválasztása az ala-

pok kezelésében részt vevô minden szer ve-

zet nél a jóváhagyási, a végrehajtá si és az 

ellenôrzési hatáskörök tekinteté ben;

• átláthatóság;

• megbízható pénzügyi menedzsment.

Az 1995-ben elindított Megbízható és ha té-

kony irányítás – 2000 (Sound and Effi-

cient Management – 2000; SEM) prog ram 

a „pénzért értéket” (value for money) elvet 

kép vi se li. A reformprogram a Bizottság bel-

sô ügyeire koncentrált, valamint a Bizott ság 

tag ál la mok kal folytatott együttmûködé sé re 

is nagy súlyt fektetett. A pénz ügyi ellen ôr-

zé si folyamatok koordinálása érde ké ben a 

Bizott ság a tagországokkal két ol da lú meg-

ál la po dá so kat írt alá. A fô cél a tagállamok 

által ténylegesen kezelt EU-pénz ala pok (pél-

dá ul Strukturális Alapok, Közös Agrárpoli-

tika) pénzügyi irányítá sá nak és el len ôr zé sé-

nek javítása volt. Esze rint a tag ál la mok nak 

kiemelt figyelmet kell for dí ta niuk az Euró-

pai Szám ve vô szék meg ál la pí tá sai ra és ja vas-

la tai ra, a Közösség saját for rá sai ra, a költ-

ség ve tés szabályszerû vég re haj tá sá ra, az 

ér té ke lés re, a kiadások meg ala po zott sá gá ra, 

a le het sé ges szankciókra és kor rek ciók ra, a 

pénz ügyek lebonyolításának ellen ôr zé sé re és 

a csa lá sok megelôzésére. Fontos megjegyez-

ni, hogy a SEM elindítása nélkül elképzelhe-

tet len lett volna az Európai Unió kibôvítése.

5 61/1999. (IV. 21.) kormányrendelet a Kormányzati Ellenôrzési Hivatal felügyeletérôl, feladat- és hatáskörérôl

6 15/1999.(II. 5.) kormányrendelet a központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szervek kormányzati, felügye-

leti, valamint belsô költségvetési ellenôrzésérôl



5

Annak érdekében, hogy az uniós alapok ellen-

ôr zé si funkcióit megfelelôen helyezzük el 

a magyar rendszerben, fontos áttekinte ni, 

mely szervezetek és milyen típusú ellen ôr-

zést végeznek jelenleg hazánkban (lásd a Mel-

lék let ben szereplô összefoglaló táblá za tot).

A pénzeszközök kezelése és ellenôrzése 

szem pontjából megkülönböztetjük a kor-

mány za ton belüli, úgynevezett belsô ellen-

ôr zést és a kormányzattól független szerv 

által vég zett, úgynevezett külsô ellenôrzést.

1.  Belsô pénzügyi ellenôrzés

A magyar államháztartás belsô pénzügyi ellen-

ôrzési rendszerében a Pénzügyminiszté rium 

– mint a költségvetés tervezéséért, vég re haj tá-

sá ért felelôs tárca – felelôs az ellen ôr zési rend-

szer kialakításáért, fejlesztéséért, jogi, intéz-

ményi, módszertani és képzési szem pont ból. 

Mindezek következtében a Pénz ügy mi nisz té-

rium felel a Strukturális Ala pok hoz és a Kohé-

ziós Alaphoz kap cso ló dó ellen ôr zé si rend szer 

kialakításáért és mû köd te té sé ért is.

A hazai rendszerben belsô pénzügyi ellen-

ôr zé si feladatokat a következô intézmények 

végeznek:

A Kormányzati Ellenôrzési Hivatal (KEHI) 

az államigazgatáson belül horizontális ellen-

ôr zési feladatokat ellátó központi kormány-

szerv. A KEHI elnökét a miniszterelnök 

neve zi ki, és közvetlenül a Miniszterelnöki 

Hiva talt vezetô miniszter felügyelete alatt 

mû kö dik. Tevékenységét a kormány által 

jóvá ha gyott féléves munkaterv szerint, illet-

ve a miniszterelnök utasításai alapján végzi. 

A KEHI – a 61/1999. (IV. 21.)5 és a 15/1999. 

(II. 5.)6 kormányrendeletek által sza bá lyo zott 

– ellenôrzési feladatai között szerepel nek 

utólagos specifikus, célzott vagy rend szer-

vizs gá la tok. A KEHI ellenôrzi az állam ház-

tar tá si források felhasználását és keze lé sét, 

a központi költségvetésbôl nyújtott támoga-

tások felhasználását, az elkülö ní tett állami 

alapokból, az alapítványokból, a megyei és 

a regionális fejlesztési tanácsok pénzesz-

közeibôl a társadalmi szervezeteknek, a 

gazda sá gi szereplôknek átadott források 

fel hasz ná lá sát. A KEHI pénzügyi ellenôrzé-

si fe la da to kat lát el az összes költségvetési 

intéz mény ben, beleértve a kormánydönté-

sek vég rehajtásának, a belsô ellenôrzési tes-

tü le tek mûködésének, rendszerének és mód-

sze rei nek az értékelését is.

A minisztériumokon belül felügyeleti ellen-

ôr zési egy ségek mûködnek, amelyek az 

adott feje zet ellenôrzését végzik. Ezek az 

egy sé gek az érintett költségvetési fejezetek 

II.  A hazai ellenôrzési rendszer
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által érintett összes intézmény rend szeres 

ellenôrzését ellátják (felügyeleti ellen ôr-

zés). Emellett minden egyes önálló költ ség-

ve té si intézményen belül mûködnek (nagy-

részt internal audit funkciókat ellátó) bel sô 

ellenôrzési egységek. A minisztériu mok, a 

központi kormányszervek, a költség ve té-

si szer ve ze tek (együttesen: költség ve té si 

intéz mé nyek) ellenôrzési szervei köz vet le-

nül az adott miniszternek vagy a köz igaz ga-

tá si állam titkárnak, vagy az adott szer ve zet 

vezetôjének számolnak be tevé keny sé gük rôl. 

A belsô ellenôrzési egységek ellen ôr zé si fela-

datainak körét a 15/1999. (II. 15.) kor mány-

ren de let szabályozza. A felügye le ti és a bel-

sô ellen ôr zések szinte kizárólag utó la gos 

ellen ôr zések.

Az elôzetes ellenôrzést végzô ma gyar 

kincs tá ri rendszer három alrendszere7 a 

kö vet ke zô: az Államháztartási Hivatal (ÁHH), 

amely menedzseli a költségvetési tör vény vég-

re haj tá sát, a Magyar Államkincstár Rt. (MÁK 

7 A kincstári rendszer mûködésének átvilágítását követôen a hatékonyság növelése érdekében döntés született a MÁK és az ÁHH 

2003. július 1-jétôl történô összevonásáról.
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Rt.), amely teljesíti a kifizetéseket, vala mint 

az Állam adós ság Kezelô Központ Rt. (ÁKK 

Rt.). Az Államháztartási Hivatal fô te vé keny-

sé ge ként nyilvántartást vezet a köz pon ti 

költségvetés, az elkülönített állami pénz-

ala pok és a társadalombiztosítás pénz ügyi 

alapjai elôirányzatairól, azok válto zá sá ról 

és teljesítésérôl, elôkészíti a költség ve té si 

elô irány za tok felhasználásához kap cso ló dó 

pénz for gal mi mûveleteket. Ennek kereté-

ben elô irány za ti fedezetvizsgálatot, vala-

mint külön jog szabályban meg határozott 

más ellen ôr zé si feladatokat végez. Az elô-

irány za tok jog sza bály ban meghatározott 

köré re vo nat ko zó an ellátja a kötelezettség-

vál la lá sok nyilvántartását, valamint a fela-

dat fi nan szí ro zás körébe utalt elôirányzatok 

te kin te té ben elôzetes ellenôrzést végez. Az 

ÁHH mû köd te ti az Országos Támogatási 

Mo ni to ring Rendszert (OTMR). Az ÁHH 

terü le ti szervein keresztül végzi a központi 

költ ség ve tés bôl a helyi önkormányzatokat 

meg il le tô támogatások és hozzájárulások 

folyó sí tá sát, és ellátja az ezek felhasználá sá-

hoz kapcsolódó ellenôrzési feladatokat. 

A Magyar Államkincstár Rt. elsôdleges 

fela da ta az államháztartás pénzforgal-

mi felada tai nak lebonyolítása, azaz rajta 

keresztül tel je sül nek a költségvetési kiadá-

sok és be vé te lek. A pályázatos támogatások 

felhasz ná lá sa során helyszíni szabályszerû-

ségi ellen ôr zé se ket is végez, mind elôzete-

sen, mind utó lag.

2.  Külsô pénzügyi ellenôrzés

A külsô ellenôrzés legfôbb szerve az Állami 

Számvevôszék, amely az Országgyûlésnek 

tartozik beszámolási kötelezettséggel, a tör-

vény ben meghatározott feladatkörében álta-

lá nos hatáskörrel rendelkezik. A számve vô-

szék ellenôrzési illetékességi és feladatköre 

kiterjed az államháztartás összes alrendsze-

ré re, beleértve a helyi és a kisebbségi önkor-

mányzatokat, politikai pártokat, az állami 

vagyon kezelését, az állami tulajdont.
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Az Európai Unió a tagjelölt országokat több 

pénz ügyi alapon keresztül támogatja az uniós 

csat la ko zás ra való felkészülésben. Elsô ként, 

1989-ben, a PHARE-prog ram indult útjá ra, 

amely nek elsôdleges célja abban az idô ben 

még a piacgazdaságra való át té rés elô se gí-

té se volt (eleinte csak Magyar ország és Len-

gyel or szág tekintetében, majd a többi közép-

kelet -euró pai tagjelölt országban is). 1998 

óta a PHARE már kifejezetten az uniós csat-

la ko zás ra való felkészülést segíti, amely hez 

2000-tôl újabb két elô csat la ko zá si esz köz tár-

sult. Je len leg tehát az EU a követ ke zô tá mo-

ga tá si prog ra mok formájában segíti a tag je-

lölt kelet-közép-európai ál la mo kat – köz tünk 

ha zán kat – a taggá válás folya ma tá ban:

PHARE: 2000-tôl fô célja a szociális és 

gaz da sá gi kohézió elôsegítése, és elsôsor ban 

intéz mény fej lesz tési és regionális fej lesz té si 

pro jek te ket támogat.

ISPA: Strukturális támogatásokat nyújt 

az elô csat lakozási stratégia keretében a kör-

nye zet vé de lem és a közlekedés terüle tén. 

Ennek meg fe le lô en legfôbb célja a csat la ko-

zás ra váró or szá gok felkészítése a Kohéziós 

Alap tá mo ga tá sai nak fogadására, valamint 

az in fra struk tú ra és a környezetvédelem 

te rén a csat la ko zást hátráltató konkrét prob-

lé mák meg oldása.

SAPARD: A mezôgazdaság és a vidékfej-

lesz tés pályázatos támogatási kerete.

Ezen támogatások az országok gazdasá-

gi fejlesztésén túl a Strukturális Alapok és 

a Kohéziós Alap – késôbb, tagországként 

pá lyáz ha tó – forrásainak fogadására is fel-

ké szí tik a tagjelöltek kormányzati és intéz-

mény rendszerét.

Az elôcsatlakozási alapokkal kapcsolatos 

kötelezettségeinket alapvetôen a kap cso ló dó 

közösségi joganyagra épülô kétolda lú megál-

lapodások szabályozzák. 2001. január 1-jén 

lépett hatályba az elôcsatlakozási eszközök 

támo ga tá sai felhasználásának pénzügyi ter-

ve zé si, lebonyolítási és ellenôrzési rendjérôl 

szó ló – azóta többször módosított – 255/

2000. (XII. 25.) kormányrendelet, amely 

lé nye ges újításként az ellenôrzésre vo nat ko-

 zó an is rögzíti a legfontosabb szabályokat.

A kormányrendelet elôírja, hogy mindhá-

rom elôcsatlakozási alap esetében ki kell épí-

III.  Az elôcsatlakozási eszközök ellenôrzése

8 255/2000 (XII. 25.) kormányrendelet 52.§.

9 A visszafizetési kötelezettségeket és alkalmazott egyéb szankciókat az Államháztartási Hivatalban mûködô Országos Támogatási 

Monitoring Rendszer tartja nyilván.

10 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról (Áht.)
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te ni az ellenôrzési nyomvonalat (audit trail), 

amely tulajdonképpen a program lebo nyo lí tá-

si és mûködési leírása egyrészt szövegesen, 

más részt folyamatábra formájában. Ennek 

alap ján világosan felvázolhatók a rendszer-

ben az ellenôrzési pontok és a folyamatok, 

a fe le lôs ségi körök az egyes szin te ken, vala-

mint az infor mációáramlás útja. Az ellen ôr-

zé si nyom vo nal nagyban elô se gí ti a rendszer 

át lát ha tóságát.

Minden, úgynevezett lebonyolító szer ve-

zet, amely elôkészíti a projekteket, le foly tat-

ja a versenytárgyalást, megköti a szer zô dé-

se ket, elvégzi az utalványozást, vala mint a 

tech ni kai lebonyolítást, köteles az adott szer-

ve ze ten belül függetlenített belsô ellen ôr zé si 

egységet létrehozni és mûköd tet ni.

Az elôcsatlakozási alapokhoz kapcso ló-

dó pénzügyi felelôsség biztosítására az EU 

elôírta a tagjelölteknek a Nemzeti Prog ram-

engedélyezô (National Authorising Officer; 

NAO) funkció létrehozását, amely az unióból 

érkezô támogatások pénzügyi kezelé-

séért és ellenôrzéséért viseli a felelôsséget. 

A Nemzeti Programengedélyezô köte les gon-

doskodni arról, hogy a tranzak ciók szabály-

szerûen való sul ja nak meg, illetve arról, hogy 

sza bály ta lanság vagy gondatlanság esetén 

az igénybe vett támogatást visszafizessék. 

Jelenleg mû kö dési kézikönyvek és belsô 

(in téz mé nyek közötti) megállapodások sza-

bá lyoz zák a sza bály ta lan sá gok kezelését, 

azon ban a gyakorlat hiánya miatt igen kevés 

tapasz ta lat van e téren. A pályázatokban és 

a támo ga tá si szerzôdésekben a jogszabályi 

ren del ke zés ér tel mé ben8 ki kell kötni az azon-

nali inkasszó lehetôségét szabálytalan ság 

ese té re. A szabálytalanság esetén al kal maz-

ha tó szank ciók közé tartozik a támo ga tás 

folyó sí tá sá nak felfüggesztése, a támo ga tási 

szer zô dés felmondása és az összeg visszafi-

ze té se, a támogatási rend szer bôl történô 

kizá rás, illetve adott esetben büntetô- és 

pol gári jogi eljárás indítása9.

Ehhez kapcsolódó és az Európai Unió 

pénz ügyi érdekeinek védelmével összefüg-

gô további fontos szabályozásként meg kell 

em lí te ni, hogy az államháztartási törvény10 

sze rint a végrehajtó szervezetnek (fejezet 

felü gye le tét ellátó szerv vezetôjének) az 
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euró pai közösségi támogatásból megvalósu-

ló program kedvezményezettjével kötött 

szer zô dés ben ki kell kötnie, hogy a szerzô-

dés ben meghatározott feltételek teljesítésé-

nek elmaradása esetén a kedvezményezett 

hala dék ta la nul köteles a fejezetnek vissza fi-

zet ni a nem a rendeltetésének és a célnak 

meg fe le lô en felhasznált közpénzeket. A ren-

de lte tés- és célellenesen felhasznált össze-

gek adók módjára behajtandók11.

A független helyszíni ellenôrzéssel kap cso-

lat ban az államháztartásról szóló tör vény 

(pon to san) rögzíti12, hogy a kedvezmé nye-

zet tek az ellenôrzéseket tûrni, sôt segíteni 

köte le sek. Az EU-programok végrehajtá sá-

ért fe le lôs szervezet kötelessége a kedvezmé-

nye zet tek kel kötött szerzôdésben kikötni 

azt a feltételt, hogy a kedvezményezett 

köte les az ellen ôr zés érdekében a releváns 

magyar ható sá gok, az Európai Bizottság, az 

Euró pai Szám ve vô szék és az általuk kije lölt 

szer ve ze tek kép vi se lôit ellenôrzési mun ká-

juk ban a helyszínen is segíteni, a megfe le lô 

doku men tu mok, számlák, a program meg-

va ló sí tá sát igazoló anyagok rendelkezésére 

bo csá tá sá val. 

A 255/2000. (XII. 25.) kormányrendelet 

megalkotása az elôcsatlakozási idôszakban 

nélkülözhetetlennek bizonyult. A Strukturá-

lis Alapokra és a Kohéziós Alapra vonatkozó 

EK-rendeletek a csatlakozás idô pont já tól 

közvetlenül lesznek hatályosak Magyar or szá-

gon, ezért a közösségi jogszabályok egysze-

rû „átírása, lefordítása” nem lehetséges. 

Követ ke zés képp a hazai szabályozás csak a 

pénz ügyi lebonyolítás és ellenôrzés részletei-

re, az uniós normákban nem szabályozott 

kér dé sek re terjedhet ki.

A SAPARD-program lebonyolítása a kez-

de tek tôl decentralizált, vagyis a támogatás 

keze lé sét az Európai Bizottság a magyar 

állam egyik hivatalára, a SAPARD Hivatalra 

ruházta át. Ezzel szemben a PHARE- és az 

ISPA-támogatások esetében jelenleg folyik a 

fokozatos áttérés a decentralizált végre haj-

tás ra, így ezek ellenôrzési aspektusait külön 

érdemes tárgyalni.

1.  A SAPARD-program 
ellenôrzési rendszere

A SAPARD-program esetében az EU (törté-

netében elôször) úgy finanszíroz nem uniós 

tag ál lamban megvalósuló fejlesztési prog ra-

mo kat, hogy lemond elôzetes engedé lyezési 

és ex ante ellenôrzési jogosítványairól. Ez 

11 Áht. 13/A §.

12 Áht. 122/A §.
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azt jelenti, hogy ennél az elôcsatlakozási 

eszköz nél a pénzügyi ellenôrzés nemzet-

ál la mi fele lôs ség. Ennek ellentételezésére 

vi  szont az unió feltételként szabta a prog-

ram bein dí tá sá hoz, hogy a lebonyolításban 

részt vevô szer ve ze tek nél létezzenek a kö te-

le zô en elô írt, az adott szervezethez rendelt 

ellen ôr zé si funkciók.

Az intézményrendszer akkreditálása, meg-

fe le lô mûködésének tanúsítása elô fel té te le a 

SAPARD-programból történô finanszíro-

zás meg indításának. Az elô-akkreditációs 

ellen ôr zés végrehajtására a miniszterelnök 

az Álla mi Számvevôszéket kérte fel. Ez az 

átvi lá gí tás a magyar SAPARD-program négy 

intéz ke dé se, valamint a Nemzeti Alap vonat-

ko zá sá ban kedvezô eredménnyel zárult, 

ami nek nyo mán a Nemzeti Programenge dé-

lye zô 2002 szeptemberében a nemzeti intéz-

mény rend szert felkészültnek nyilvánította 

a tá mogatások fogadására, s ezt az unió 

2002 no vem be ré ben megerôsítette.

Szigorú elvárás, hogy minden egyes pá lyá-

zat el fo ga dá sá ról vagy elutasításáról csak 

elô ze tes ellen ôr zést követôen dönthet a 

magyar hatóság, illetve a jóváhagyott pályá-

za tok alap ján benyújtott számlák ki fi ze té sét 

is csak száz szá za lé kos, minden egyes szám lá-

ra ki ter jedô ellenôrzés után en ge dé lyez heti.

A SAPARD Hivatalon belül létre kellett 

hozni egy független, vagyis csak a hivatal 

leg fel sôbb vezetôjének alárendelt belsô ellen-

ôr zé si egységet, amely az elôzetes és a fo lya-

mat ba épített ellenôrzéseket, az ellenôrzési 

mecha niz mu sok hatékony mûködését hiva-

tott vizs gál ni. Ebben az esetben már nem 

száz szá za lé kos ellen ôr zés rôl beszélünk, 

hanem koc ká zat elem zésen alapuló, minta-

véte les ellen ôr zés rôl.

Az Európai Bizottság és az Európai Szám-

ve vô szék jogosult a SAPARD lebonyo lí tá sá nak 

ma gyar rendszereit, sôt az egyes tranz ak ció-

kat is ellenôrizni, akár a helyszí nen is. En nek 

keretében elsôdleges szempont, hogy a tá-

mo ga tást a rá vonatkozó (uniós és nemzeti) 

jog sza bályoknak, eljárási sza bá lyok nak meg-

fe le lô en használták-e fel, de emel lett ellen-

ôriz he tik a számlák és az ára ján latok köz-

gaz da sá gi tartalmát, a kedvezmé nye zet tek 

szá má ra árukat és szolgáltatásokat érté ke sí-

tô szállítókat is. Az EU az ilyen ellen ôr zé sek-

rôl a magyar ha tó sá go kat elôzetesen ér te sí ti.

Az Állami Számvevôszék ebben a rend-

szer ben a független külsô ellenôrzési funk-

ciót ellátó igazoló szervként jelenik meg. Az 

eljá rá sok teljes körû, illetve a tranzakciók 

mintavételes ellenôrzésére alapozva évente 

igazolást állít ki a könyvelési számlák hiteles-

sé gé rôl, jelentéseket készít az irányítási és 

ellen ôr zési rendszerekrôl, valamint ellen ôr-

zi és hitelesíti a társfinanszírozás elemeit. 

Ezen ellenôrzéseket minden egyes pénzügyi 

év folya mán, illetve ezután is folyamatosan 

kell végez ni.
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2.  A PHARE- és az ISPA-
támogatások ellenôrzése,
a kiterjesztett decent rali-

zációs végrehajtásra
való áttérés

Az elôcsatlakozási alapok megfelelô fel hasz-

ná lá sa érdekében az unió elôírta a tag je-

löl tek szá má ra, hogy olyan irányítási és 

ellen ôr zé si rendszereket hozzanak létre és 

mûköd tes se nek, amelyek:

• biztosítják a támogatások megfelelô fel-

hasz ná lását a megbízható pénzügyi gaz-

dál ko dás elveivel összhangban;

• lehetôvé teszik az irányítási és az ellen ôr-

zé si funkciók szétválasztását; 

• igazolják, hogy a Bizottsághoz benyújtott 

költségkimutatások pontosak, és azok 

ellen ôriz hetô igazoló okmányo kon ala pu-

ló számviteli rendszerekbôl szár maz nak;

• rendszeresen igazolják, hogy a Közösség 

által finanszírozott intézkedéseket meg-

felelôen végrehajtották;

• biztosítják a szabálytalanságok meg elô zé-

sét és az ellenük hozott intézkedéseket;

• biztosítják a szabálytalanság vagy hanyag-

ság következtében elveszett összegek 

vissza szer zé sét.

A Kiterjesztett Decentralizációs Végrehajtá-

si Rendszer (Extended Decentralised Imple-

mentation System; EDIS) a PHARE és az 

ISPA elôcsatlakozási eszközök jelenlegi keze-

lési rendszerének átalakítását jelenti. Ennek 

leg fon to sabb eleme, hogy a Bizottság elô ze-

tes (ex ante) ellenôrzési funkcióját fel vált-

ják az utólagos (ex post) bizottsági ellen-

ôr zé sek. Ez azért különösen fontos, mert 

itt már maga a tagjelölt állam viseli a teljes 

pénz ügyi, eljárási stb. felelôsséget, ahogyan 

azt majd uniós tagként, a Strukturális Ala-

pok ból és a Kohéziós Alapból érkezô támoga-

tá sok esetén is tennie kell.

Az EDIS bevezetése ma már nem válasz-

tási lehetôség a tagjelöltek számára, hanem 

köte lezettség, amelyet a csatlakozás idô-

pont jáig mindenképpen teljesíteniük kell. Az 

EDIS-akkreditáció elmaradása esetén ugya-

nis az adott ország nem jogosult az elô csat-

la ko zá si eszközök folyósítására a csat la ko-

zást köve tô idôszakban. Kiemelten fon tos 

az EDIS vég re haj tá sa azért is, mert a tag je-

löl tek fel ké szült sé gét az alapok fogadására 

nagy részt a folya mat elôrehaladása alapján 

fog ják meg ítélni.

Magyarországon már befejezôdött az 

EDIS második sza ka sza13 (hiányosságok fel-

13 Az EDIS négy szakasza: 1. Hiányosságok felmérése (gap assessment), 2. Hiányosságok felszámolása (gap plugging), 3. Megfelelés 

felmérése (compliance assessment), 4. Bizottsági döntés elôkészítése (preparation of Commission decision)
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szá mo lása, gap plugging), amelynek legfôbb 

célja az elsô szakaszban (hiányosságok fel mé-

ré se, gap assessment) feltárt hiányos sá gok, 

prob lé mák felszámolása és az EDIS -kö ve tel-

mé nyek nek való megfelelés érde ké ben szük-

sé ges módosí tások megvalósí tá sa. A PHARE 

és az ISPA felkészülési folya ma tot tel jes mér-

ték ben össze kell hangolni. A folya ma tok 

gyor sí tá sa érdekében rész le ges, intéz mé-

nyen kén ti EDIS-kérelmet is be lehet nyújtani. 

A kor mány za ti pénzügyi ellen ôr zési rend szer 

meg fe le lô sé ge azonban ugyan olyan szintû 

alap kö ve telmény, mint az egyes szer ve ze tek 

fel ké szült sége.

Az EDIS 2003 márciusában kezdôdött 

har ma dik szakaszában (megfelelés felmé ré-

se, compliance assessment) egy külsô audi-

tor cég fel mé ri, hogy az elsô szakaszban fel-

tárt hiányos ságokat az érintett szervezetek 

meg fe le lô en rendezték-e, illetve, hogy a tel-

jes rendszer összességében alkalmas-e az 

EDIS-re.

Az EDIS negyedik szakasza, vagyis a Bi-

zott ság döntésének elôkészítése (preparation 

of Commission decision) szintén több hó na-

pot vehet igénybe. Ez egy teljes körû audi tot 

je lent, amelynek keretében nem csu pán az 

EDIS-hez szorosan kapcsolódó kérdé se ket, 

ha nem Magyarország teljes támoga tás ke ze-

lô rend szerét fogja értékelni az Euró pai Unió. 

Az EDIS-felkészülés folyamata ha zánk ban vár-

ha tó an 2003 novemberében zárul hat le.

Mivel az elôcsatlakozási alapok egyik legfon-

to sabb célja a tagjelöltek felkészítése a 

késôbb tagállamként felhasználható, a 

Struk tu rá lis Alapokból és a Kohéziós Alap-

ból nyújtott támogatások fogadására, ezért 

az ellen ôr zés tekintetében is egyre erôtelje-

sebben érvényesülnek a jövôbeni szabályok. 

Ennek érde ké ben – a 2287/2002. (IX. 26.) 

kor mány határozat értelmében – 2003-ban 

a PHARE-programok esetében a (késôb bi ek-

ben bôvebben ismertetett) Strukturális Ala-

pok elôírásai szerinti 5 százalékos, az ISPA-

prog ramokra vonatkozóan pedig a Kohéziós 

Alap ellenôrzési szabályainak megfelelô 15 

szá za lékos ellenôrzéseket kell elvégezni. 

A Nemzetközi Támogatás Ellenôrzési Tár-

ca közi Bizottság keretein belül – ugyancsak 

az uniós alapok ellenôrzésére való felkészü-
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lés jegyében – létrejött az Elôcsatlakozási 

Tá mo ga tá sok Albizottsága, amelynek fela-

da ta a PHARE és az ISPA vonatkozásában 

pénz ügyi ellenôrzést végzô szervezetek tevé-

keny sé gé nek koordinálása, valamint az érin-

tett szer vezetek között a megfelelô informá-

ció áram lás biztosítása. Az albizottság tagja 

a Nem ze ti Programengedélyezô tisztviselô, 

aki e tisztségében az elôcsatlakozási támoga-

tá sok pénzügyi lebonyolításáért az EU felé 

átfo gó módon felelôs.

A PHARE és az ISPA esetében a KEHI 

fela da ta a zárónyilatkozat kiadása, amely a 

vég sô kifizetés elôtt kötelezôen elôírt ellen-

ôr zés. Ez a feladat nagyon hasonló a Struk-

turális Alapok és a Kohéziós Alap esetében 

elô írt zárónyilatkozathoz (winding-up dec-

laration).

A PHARE-programok kapcsán 2000. 

janu ár 1-jétôl 2002 márciusáig összesen 88 

vizs gá la tot végeztek az ÁSZ, a KEHI, az érin-

tett minisztériumok belsô ellenôrzési fô osz-

tá lyai és a külsô szakértôk. A vizsgálatok 

meg ál la pí tá sai ból minden évben összefog-

la ló készül, amelyet az Európai Bizottság 

részé re is megküldenek. Hasonló éves audit 

je len té se ket kell elkészíteni az ISPA és a 

SAPARD esetében is.

Milliárd forint (1999-es árakon)

Alapok

2004 2005 2006

Kötelezett-

ségvállalá-

sok

Kifi zetések

Kötelezett-

ségvállalá-

sok

Kifi zetések

Kötelezett-

ségvállalá-

sok

Kifi zetések

Strukturális Alapok 113 51 157 91 199 17

Kohéziós Alap 86 2 71 20 94 36

Összesen 199 53 227 111 293 132

Forrás: Pénzügyminisztérium, 2003.

14 255/2000 (XII. 25.) kormányrendelet

15 A Tanács 1260/1999 EK rendelete a Strukturális Alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról
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Strukturális Alapok alatt a következôket 

értjük: Európai Regionális Fejlesztési Alap, 

Euró pai Szociális Alap, Európai Mezôgazda-

sá gi Orientációs és Garancia Alap Orien tá ciós 

Részlege, Halászati Orientációs Pénz ügyi 

Esz köz. A Strukturális Alapok és a Kohéziós 

Alap a régiók közötti fejlettségbeli különbsé-

gek kiegyenlítését, a válsággal küzdô térsé-

gek struk turális átalakítását, felzárkózását, 

a gaz da sá gi-regionális fejlesztést szolgálják. 

A következôkben részletesen a Strukturá-

lis Ala pok szabályozásával foglalkozunk, a 

Kohé ziós Alapra vonatkozóan csak az ettôl 

elté rô követelményeket ismertetjük.

Az ellenôrzési feladatok nagyságrendjét 

ér zé keltetendô fontosnak tartjuk bemutat-

ni, hogy mekkora összegek állnak rendel ke-

zés re az alapokból Magyarország számára 

(lásd táblázat).

Általános követelmény, hogy – az elô csat-

la kozási alapokhoz hasonlóan14 – a Struktu rá-

lis Alapok és a Kohéziós Alap kezelésébe, a 

tá mo gatások lebonyolításába bevont min den 

szervezetnél függetlenített belsô ellen ôr zé si 

egységet (internal audit unit) kell mû köd tet-

ni. Ezek olyan független és objektív ér té ke-

lést adó konzultatív egységek, ame lyek a tág 

értelemben vett belsô kont roll me cha niz mu-

sok (számviteli, pénzügyi irányítási és ellen-

ôr zési rendszerek) mûködését, azok sza bály-

sze rû ségét és hatékonyságát vizsgál ják.

1.  Az 1260/1999 EK
rendelet 

A rendelet15 azzal az igénnyel született, hogy 

egyesítse (és egységesítse) a Strukturális Ala-

pok ról szóló, addig több rendeletben, szét ta-

goltan fellelhetô szabályokat. A 38. cikk, 

amely a pénzügyi ellenôrzési rendel ke zé se-

ket tartalmazza, valamint a 39. cikk, amely 

a pénz ügyi korrekciókról szól, a tagállamok 

szá má ra számos intézkedés megtételét írja 

elô annak biztosítása érdekében, hogy a 

közös ségi pénzeszközöket gazdaságosan 

és meg fe le lô módon, valamint a megbízható 

pénz ügyi gazdálkodás elveit szem elôtt tart-

va hasz nál ják fel.

A Római Szerzôdés értelmében a Bizott-

ság felelôs az Európai Közösségek általános 

költségvetésének végrehajtásáért, azonban 

a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap 

tekin tetében a tagállamok felelôsséget vállal-

nak elsô fokon a támogatások pénzügyi 

ellen ôr zéséért. A tagállamok feladatai tehát 

e téren a következôk:

IV.  A Strukturális Alapok és a Kohéziós 
Alap ellenôrzésének követelményei
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• Igazolják, hogy a jogszabályi és az intéz-

ményi környezetet oly módon alakították 

ki, amely biztosítja a közösségi források 

hatékony és átlátható kezelését.

• Tájékoztatják a Bizottságot az így kiala kí-

tott rendszerrôl.

• Igazolják, hogy a Bizottságnak bemuta tott 

nyilat ko za tok a kiadásokról ponto sak, és 

hite les alátámasztó bizonylatokon ala pu ló 

szám vi te li rendszerekbôl szár maz nak.

• Megelôzik, felderítik és korrigálják a sza-

bály talanságokat.

• Nyilatkozatot készítenek a Bizott ság ré-

szé re az egyes támogatások lezárása-

kor, amely összegzi az ellenôrzések elôzô 

évek ben tett megállapításait és értékeli a 

zá ró egyen leg kifizetése iránti kérelem ér-

vé nyes sé gét.

Az alapokból nyújtott támogatások pénz-

ügyi ellenôrzése tehát a tagállam felelôssé ge, 

ezért a tagállamnak kell felállítania és mû köd-

tet nie a pénzeszközök szabályos és haté-

kony fel hasz ná lását biztosító rendsze re ket. 

A Bizott ság feladata, hogy meggyô zôd jön az 

így ki ala kí tott rendszerek mû kö dô ké pes sé gé-

rôl, illet ve a késôbbiek során rend sze res idô-

kö zön ként felülvizsgálja azokat.

2.  Az ellenôrzési
rendszer szereplôi

A pénzügyi lebonyolítás és ellenôrzés fela-

datainak megértéséhez át kell tekinteni a 

rendszer kulcsfontosságú szereplôit és fela-

dataikat.16 

• Irányító hatóság : a tagállam, amikor ma-

ga lát ja el ezt a feladatot; vagy minden olyan 

ható ság, illetve állami vagy magán-, or szá-

gos, regionális vagy helyi szervezet, ame-

lyet a tagállam jelöl ki az EU Struktu rá lis 

Alap jai ból nyújtott támogatások kezelésé re. 

Amennyi ben a tagállam nem önmagát neve zi 

meg alap ke ze lô hatóságként, ponto san meg-

ha tá roz za a kiválasztott hatóság és önma ga, 

vala mint az alapkezelô hatóság és a Bizott-

ság közötti kapcsolattartás mó do za ta it. 

Amennyi ben a tagállam úgy dönt, az alap-

ke  ze  lô ható ság lehet ugyanaz a szervezet, 

mint ame lyik az adott támogatásnál a kifi ze-

tô ható ság szerepét tölti be.

• Kifizetô hatóság: a tagállamok által meg-

je lölt egy vagy több helyi, regionális vagy 

orszá gos hatóság, illetve szervezet, amely-

nek fela da ta a kifizetési igények kiállítása és 

bea dá sa, továbbá a Bizottság kifizetései nek 

16 1260/1999 EK rendelet, 9. cikk

17 Ezt a fogalmat a 438/2001 EK rendelet 2. cikke határozza meg.

18 Az alapok lebonyolítási intézményeinek ellenôrei, a minisztériumok felügyeleti ellenôrzése, a KEHI, az ÁSZ, a Bizottság, az Európai 

Számvevôszék stb.

19 2187/2002. (VI. 14.) kormányhatározat az Európai Unió Strukturális és Kohéziós Alapjainak fogadására alkalmas kifizetô 

hatóság kijelölésérôl
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fogadása. A tagállam határozza meg a kifi ze-

tô hatósággal, valamint ez utóbbi nak mások-

kal fenntartott kapcsolatának módo za ta it.

• Közremûködô szervezet17: olyan állam-

 i gaz ga tási vagy magánszervezet, amely az 

irá nyító vagy a kifizetô hatóság felügye-

lete alatt mû kö dik, vagy ezek megbízásából 

kü lön fe la da tokat lát el a projekteket vagy 

intéz ke dé se ket megvalósító végsô kedvezmé-

nye zet tek vagy végsô felhasználók szá má ra. 

A köz re mû kö dô szervezet felelôs sé gi körét 

az irá nyí tó vagy a kifizetô hatóság által rá ru-

há zott feladatok határoz zák meg.

Ezek a meghatározások tág teret enged-

nek a tagállamoknak a szervezeti megoldá-

sok ki ala kí tására, politikai és közigazgatási 

adott sá ga ik, sajátosságaik függvényében. 

A ren de let ben megfogalmazott definíciók 

nem fel tét le nül jelentik több új hivatal/ügy-

nök ség (agency) kialakítását, hanem inkább 

bizo nyos, pontosan meghatározott felada tok 

ellá tá sá ra szolgáló, egy vagy több struk tú ra 

meg ha tá ro zásáról és minôsítésérôl van szó.

Az 1260/99 EK rendelet igen fontos vív-

má nya pénz ügyi ellenôrzési szempontból, 

hogy elô ír ja a koordinációt az elvégzen dô 

el len ôr zé sek között, a hatékonyság, az át-

fe dé sek el ke rü lé se érdekében. Az alapokból 

fi nan szí ro zott projektek ellenôrzése sok sze-

rep lô nek18 joga és kötelessége, a koor di ná ció 

el sôd le ges célja ezért az, hogy a pro jek tek 

mû kö dé sét a túlzott ellenôrzések ne gá tol ják.

3.  A kifizetô hatóság

A közösségi támogatások fogadására alkal-

mas pénz ügyi intézményrendszer kiépítése, 

a tá mo gatások társfinanszírozásának költ-

ség ve té si tervezését lehetôvé tevô eljárások 

ki ala kí tása, a pénz felhasználásának ellen ôr-

zé sé re alkalmas mechanizmusok beépítése a 

költ ség ve tési és a kifizetési folyamatokba 

a Pénz ügy mi nisztérium hatáskörébe tar to-

zó fela dat. Az EU általános elvárása az volt, 

hogy a Pénz ügyminisztérium központi sze-

re pet ját sszon, tekintettel a tárca pénzügyi 

ellen ôr zé si, szabályozási, illetve a költségve-

tés lebo nyo lításában vállalt egyetemleges 

pénz ügyi fele lôs ségére. A Strukturális Ala-

pok for rá sai nak fogadására való felkészülés 

so rán a Bizott ság egyértel mû en azt javasol-

ta, hogy a tagjelöltek az intézményrend-

szer tekin te té ben minél egyszerûbb, minél 

át lát ha tóbb struktúrát építsenek ki. Ennek 

a kö ve tel mény nek úgy lehet megfelelni, ha a 

Struk tu rális Alapok és a Kohéziós Alap kifi-

ze tô ható sá ga egy helyen kerül felállítás ra. 

Mind ezek követ kez tében a kormány 2002 

júniu sá ban a Pénz ügy mi nisz té riumot jelölte 

ki19 az alapok fogadá sá ra alkal mas kifizetô 

hatósági feladatok ellá tá sá ra.

A pénzügyi folyamatok tekintetében a 

ki fi ze tô hatóság az Európai Bizottság adat-

szol gál ta tó ja, és a fizetési kérelmek alá-

tá masz tá sát szolgáló költségbizonylatok 
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va ló di sá gá nak és támogatásra való jogosult-

sá gá nak ellenôre.

A kifizetô hatósági feladatok a konkrét 

pénz ügyi lebonyolítási szolgáltatásokon túl-

me nô en – a késôbbiekben részletesen ismer-

te tett – ellenôrzési felelôsséggel ruházzák fel 

a kijelölt intézményt. Fontos azonban hang sú-

lyoz ni, hogy a kifizetô hatóság nem ren del-

ke zik semmiféle önálló rendelkezési joggal a 

kezelt (továbbított) pénzeszközök fe lett.

A kifizetô hatóság ellenôrzési jogosítvá-

nya it tekintve a kiadások igazolása (certi-

fication of expenditure)20 azt jelenti, hogy 

az irá nyí tó hatóságok belsô auditrendszere 

meg fe le lô, és a kifizetô hatóság ellenôrzi, 

hogy ezen a belsô auditrendszeren keresztül 

elô írás sze rû en ellenôrizték-e a kiadáso kat. 

Mielôtt a támogatási kérelmek hez mel lé ke-

len dô költségkimutatásokat benyújtanák a 

Bizott ság hoz, az irányító hatóságnak tá jé-

koz tat nia kell a kifizetô hatóságot a társ-

fi nan szí rozott termékek leszállításának, a 

szol gál ta tá sok teljesítésének, valamint az 

igé nyelt költségek valós voltának ellen ôr zé sé-

rôl, továbbá az alkalmazandó szabályoknak 

való megfelelésrôl. Ezen eljárások helyessé-

gé rôl a kifizetô hatóság saját ellenôrzése 

ke re té ben maga is meggyôzôdhet, amennyi-

ben kétségei merülnek fel az irányító ható-

ság által szolgáltatott információkkal kap-

cso lat ban.

Ennek megfelelôen a kifizetô hatóság 

fela da tai nak strukturáltsága tükrözi majd 

a fela da tok alaponként való megosztását, 

ugyan csak alaponként elkülönítve a pénz-

ügyi (financial management) és az igazoló 

(certification of payment claims) funkciót. 

Emel lett fel kell állítani az egész kifizetô 

ható ság tevékenységét ellenôrzô belsô ellen-

ôr zé si egységet, amely az egyes részlegek 

mû kö dé sé rôl készít jelentéseket a kifizetô 

ható ság vezetôsége számára.

3.1.  A kifizetô hatóság
ellenôrzési funkciói

A kifizetô hatóság felelôs a fizetési kérel mek 

szabályosságának és rendszerességé nek biz-

to sításáért, különös tekintettel a jogo sult-

ság uniós kritériumaira21. Ennek ke re té ben 

a kifizetô hatóság megvizsgálja, hogy 

• az elszámolt kiadások finanszírozhatók-e 

az adott alap támogatásaiból, és megfelel-

nek-e az alapra vonatkozó szabályozás-

nak;

• csatolták-e a megfelelô számlákat, illetve 

egyéb dokumentumokat;

20 438/2001 EK rendelet 9. cikke

21 A jogosultság (eligibility) azt fejezi ki, hogy valamilyen kiadás az adott EU-forrásból finanszírozható-e a vonatkozó szabályozás 

értelmében.
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• a kiadás idôpontja belül esik-e a finanszí-

roz ha tó sági idôszakon.

A közbensô és a végsô kifizetések költség ki-

mu ta tá sá nak igazolását a kifizetô ható sá gon 

belül egy, a kifizetési kérelmek jóvá ha gyá sát 

végzô szervtôl funkcionálisan füg get len sze-

mélynek vagy egységnek kell kiál lí ta nia.

Adott költségkimutatás igazolása elôtt a 

ki fi ze tô hatóság meggyôzôdik a következô 

fel té te lek teljesülésérôl:

• az irányító hatóság és a közbülsô szervek 

tel je sítették a költségekre vonatkozó 

uniós kri té riu mo kat, a program össz hang-

ban áll a pénz ügyi tervvel;

• a költségkimutatás csak azokat a költsé-

ge ket tartalmazza:

› amelyek ténylegesen felmerültek a meg ál la-

pí tott finanszírozhatósági idôszakon belül 

a végsô kedvezményezettnél, és ame lyek 

szám lák kal vagy ennek megfelelô bizo nyí-

tó erô vel rendelkezô számviteli doku men-

tu mok kal alátámaszthatók;

› amelyek olyan, finanszírozásra kiválasz-

tott mûveletek során merültek fel, ame-

lyek az érintett, meghatározott támoga-

tás alapján a kiválasztási kritériumoknak 

és eljárásoknak megfeleltek, és amely 

mû ve letek a közösségi szabályok tárgyát 

ké pez ték a teljes idôszakon keresztül, 

amely során a költségek felmerültek; és

› amelyek olyan intézkedésekbôl szár maz-

nak, ame lyek re nézve adott esetben a 

Bizott ság formálisan jóváhagyta az összes 

állami támogatást.

Annak érdekében, hogy az ellenôrzési rend-

sze rek és az ellenôrzési nyomvonal megfele-

lô volta mindenkor alátámasztható legyen a 

költ ség kimutatásoknak a Bizottsághoz való 

be nyúj tá sát megelôzôen, az irányító ható-

ság nak kell biztosítania a kifizetô hatóság 

tájé koz ta tását az irányító hatóság és a köz-

re mû kö dô szervezetek által folytatott követ-

ke zô eljárásokról:

• a társfinanszírozott termékek leszállítá-

sá nak és a szolgáltatások teljesítésének, 

vala mint az igényelt költségek valós voltá-

nak ellenôrzése;

• az alkalmazandó szabályoknak való meg-

felelés biztosítása; és

• az ellenôrzési nyomvonal fenntartása.
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3.2. A kifizetô hatóság felelôssége 
szabálytalanság esetén

A szabálytalanul kifizetett támogatások 

vissza fizetéséért a kifizetô hatóság a felelôs. 

A kifizetô hatóság a szabálytalanul kifi ze-

tett összegeket az adott idôszakra fel szá mí-

tott kamatokkal együtt levonja a követ ke zô 

költségkimutatásból és a Bizottság hoz inté-

zett kifizetési kérelembôl, vagy ha ez nem 

ele gen dô, visszafizetést teljesít a Bizottság 

szá má ra.

4.  A 438/2001 EK rendelet

Az 1260/1999 EK rendelet teljesítette ere de-

ti célkitûzését, vagyis összefoglalta a Struk-

tu rális Alapok felhasználásának szabályait. 

Pénzügyi ellenôrzési szempontból ez a ren-

delet azonban keretjellegû, néhol túl általá-

nos maradt, ezért szükség volt egy ennél 

részletesebb jogszabály kidolgozására is. 

A 438/2001 EK rendelet részletesebb és 

konk rétabb, egy helyen foglalja össze a 

pénz ügyi menedzsment és ellenôrzési krité-

ri umokat. Emellett a Strukturális Alapok 

irányító és kifizetô hatóságaira vonatkozóan 

is egyértelmûbb elvárásokat fogalmaz meg. 

A rendelet alapján – értelmezésünk szerint 

– az ellenôrzések három szintjérôl beszél-

hetünk.

4.1.  Elsô szintû ellenôrzés

Az irányító hatóság (a helyszínen is) ellenôrzi 

a termékek és a szolgáltatások leszállítását, 

fizikai megvalósulását, a bizottsági és a nem-

ze ti ( jog)szabályoknak való megfelelést, az 

igényelt költségek valós voltát. Ez az úgyne-

ve zett százszázalékos ellenôrzés22 (verifica-

tion of operations). A 438/2001 EK rendelet 

4. cikke elôírja az egyes mûveletek helyszíni 

ellenôrzésének regisztrálását, illet ve azon 

in téz ke dések rögzítését, amelyeket a fel-

tárt hiányos ságok esetében hoznak az ille-

té kes szer ve ze tek. Amennyiben nem teljes 

körû az ellen ôr zés, akkor a mintavétel szem-

pont jait és a mintavételi eljárást is írás ba kell 

fog lal ni. Az itt leírt feladatot végzô pénz ügyi 

ellen ôr ök (financial control officers) az irá-

nyí tó hatóságon belül elkülönülnek a belsô 

ellenôrzési egységtôl (internal audit unit). 

Amennyiben az irányító hatóság a pályáza-

tok kezelésébe közbensô szervezeteket is 

be von, úgy a közbensô szervezeteknek kell 

e fela da to kat ellátniuk.

22 Az ellenôrzés 100%-os a benyújtott dokumentumok, számlák, igazolások stb. vonatkozásában, ugyanakkor nem jelenti azt, hogy 

minden projekt esetében helyszíni ellenôrzést kellene tartani. A kockázatokat mérlegelve, a projektek egy elôre meghatározott 

részén (pl: 20 %-án) kell a helyszínen is ellenôrizni.

23 438/2001 EK rendelet 10–14. cikk

24 1386/2002 EK rendelet 9–12. cikk
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A kifizetô hatóság felelôs az összesített for-

mában lehívásra kerülô költségek jogos és 

valós voltáért, ezért megvizsgálja, hogy az 

elszá molt kiadások finanszírozhatók-e az 

adott alap támogatásaiból, és megfelelnek-

e az alapra vonatkozó szabályozásnak, csa-

tol ták-e a megfelelô számlákat, illetve más 

szük sé ges dokumentumokat, és végül azt, 

hogy a kiadás idôpontja belül esik-e a finan-

szírozhatósági idôszakon.

A tagállam – azaz az irányító hatóság 

– köte les biztosítani a megfelelô ellenôrzési 

nyomvonal kialakítását és fenntartását.

A Bizottság az illetékes nemzeti hatóság-

gal együtt auditálja az irányító és ellenôrzési 

rendszereket (6. cikk).

4.2.  Második szintû ellenôrzés

A Strukturális Alapok esetében a tagállamok 

kötelesek gondoskodni arról, hogy az irá-

nyító és a kifizetô hatóságok által korábban 

már ellenôrzött mûveletek 5 százalé kát23 

(illet ve a Kohéziós Alapból támoga tott mûve-

le tek esetén 15 százalékát24) újra, mindenre 

kiterjedôen ellenôrizzék. Az ellen ôr zés re 

kerülô mûveletek kiválasztásánál koc ká zat-

elemzésre kell támaszkodni. Ezek az ellen ôr-

zések egyben az irányító- és az ellen ôr zé si 

rendszerek mûködésének haté kony sá gát is 

vizsgálják. A mintavétel során alkal ma zan-

dó további szempont, hogy a min ta a mûve-

leti típus, méret és földrajzi meg osz lás sze-

rint ki egyen sú lyo zott legyen, illet ve, hogy 

a jelentôs szerepet betöltô közben sô testü-

leteket és a jelentékeny támogatást fel hasz-

ná ló végsô kedvezményezetteket az egyes 

tá mo ga tá sok végelszámolása elôtt legalább 

egy szer ellen ôr iz zék. Törekedni kell arra, 

hogy az ellen ôr zé se ket a program ideje alatt 

lehe tô leg egyenletesen végezzék el.

E mélyreható ellenôrzés során a követ-

kezôket szükséges vizsgálni:

• az irányító és az ellenôrzési rendszerek gya-

korlati alkalmazását és hatékony sá gát;

• a számviteli feljegyzések megfelelô szá-

mát tekintve ezeknek a feljegy zé sek nek a 

megfelelését a közbensô testületek, vég sô 

kedvezményezettek, valamint a mû ve le te-

ket végrehajtó testületek vagy cégek által 

tar tott alátámasztó dokumentumok nak;

• az elégséges ellenôrzési nyomvonal meg lé-

tét;

• a költségtételek megfelelô számát ille tô-

en, hogy az adott költség jellege és üte-

me zé se megfelel-e a közösségi rendel ke-

zé sek nek, valamint a mûvelet jóvá ha gyott 

spe cifikációinak és a tény le ge sen elvég-

zett mun kának;

• a mûvelet alkalmazása vagy tervezett 

alkal ma zása megfelel-e a közösségi társ-

fi nan szírozásra irányuló kérelemben leírt 

alkalmazásnak;

• a közösségi pénzügyi hozzájárulások az 

alkal mazandó közösségi rendelkezések-
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ben elôírt limiteken belül vannak-e, és a 

vég sô kedvezményezetteknek csökken-

tés vagy indokolatlan késedelem nélkül 

fizet ték-e ki azokat;

• a megfelelô nemzeti társfinanszírozást 

tény le gesen rendelkezésre bocsátották-e;

• a társfinanszírozott mûveleteket a kö zös-

sé gi elôírásoknak és politikáknak megfe le-

lô en hajtották-e végre.

Az ezen ellenôrzések során feltárt szabály-

ta lan ságok kapcsán meg kell vizsgálni azt 

is, hogy a prob lémák rendszerjellegûek-e, 

illet ve je lent het nek-e a kockázatot az ugyan-

azon közbensô testület által bonyolított vagy 

ugyan azon végsô kedvezményezett által vég-

re haj tott más mûveletekre. Amennyi ben 

szük sé ges, intézkedéseket kell hozni a prob-

lé ma ki kü szö bölésére, korrigálására.

Ezekrôl az ellenôrzésekrôl minden év 

június 30-ig be kell számolni a Bizottságnak, 

amely jelentés kitér a menedzsment- és ellen-

ôr zé si rendszerekben foganatosított változta-

tá sok ra is. Hasonló módon beszámolót kell 

benyújtani a Bizottságnak a beszedett és a 

beszedésre váró összegekrôl is.

4.2.1.  Az 5–15 százalékos mélységi 
ellenôrzés beillesztése

a hazai rendszerbe

A leírt – és várhatóan számottevô kapaci-

tást igénylô – ellenôrzési funkciót a jelenle gi 

adminisztratív kapacitásra építve, azt meg-

erô sít ve célszerû biztosítani. Az alapokból 

ren del kezésre álló forrásokat figyelembe 

véve az úgynevezett mélységi ellenôrzés a 

2004–2006-os programozási idôszak alatt 

a Struk turális Alapok esetében mintegy 

23,5 milliárd forint, a Kohéziós Alap vo nat-

ko zá sá ban pedig 37,5 milliárd forint ellen ôr-

zé sét jelenti (1999-es árakon).

A tagállami tapasztalatok azt mutatják, 

hogy a reprezentatív minta és a kockázat-

elem zés alapján ez az ellenôrzés 5 százalék 

helyett rendszerint 10 százalék körül mozog.

Az Európai Unió Strukturális Alapjai és a 

Kohéziós Alap fogadásával összefüggô egyes 

lebo nyolítási és ellenôrzési feladatokról szó-

ló 2213/2002. (VII. 24.) kormányhatározat 

a pénzügyminisztert25 jelölte ki arra, hogy 

koordinálja az alapok felhasználásával kap-

cso la tos ellen ôr zési feladatok tervezését 

25 Az Áht. 48. § s) pontja szerint a pénzügyminiszter ellátja – az ÁSZ és a MeH véleményének kikérésével – az államháztartási 

belsô pénzügyi ellenôrzés koordinációjával és harmonizációjával kapcsolatos jogszabály-elôkészítési feladatokat, beleértve az 

ellenôrzési módszertan és a szakképzés feladatait is. A pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérôl szóló 140/2002 (VI. 28.) kor-

mányrendeletben foglaltak szerint a PM általános felelôsséggel tartozik az államháztartási belsô pénzügyi ellenôrzési rendszer 

szabályozásáért és fejlesztéséért.

26 Miniszterelnöki Hivatal, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, Földmûvelés-

ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
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 és vég re haj tá sát. A feladatok végrehajtá sá-

ra való fel ké szü lés érdekében a Pénzügy mi-

nisz té rium önál ló szervezeti egységet jelöl 

ki, a szük sé ges létszám és infrastruktúra 

biz to sí tá sá val. Ez azt jelenti, hogy az 5 (15) 

szá zalékos ellenôrzések rendszerének kiala-

kí tá sá ért a pénzügyi tárca a felelôs. (Megje-

gyez zük, hogy ez a feladat nem azonos a 

Pénz ügy mi nisz té rium ban felállított kifizetô 

ható sá gi funkcióval.) Bár egyes tagállamok-

ban az irá nyí tó, illetve a kifizetô hatóságok 

belsô ellen ôr zési egységei (internal audit 

unit) vég zik az 5 (15) százalékos ellenôrzést, 

a funk ciók világos elhatárolása érdekében a 

hazai rend szer ben ezeket az ellenôrzési egy-

ségeket nem fogjuk bevonni ezen ellenôrzési 

feladat végrehajtásába.

A feladat elvégzéséhez szükséges jelentôs 

pénzügyi ellenôrzési kapacitásra tekintettel 

az ellenôrzési (és audit) feladatok megvalósí-

tá sába több ellenôrzési szervezetet kell 

be von ni, amint azt a 2213/2002 (VII. 24.) 

kor mány határozat is rögzíti.

• Az irányító hatóságok minisztériumai-

nak26 felügyeleti ellenôrzési részlege

A központi, a társadalombiztosítási és a 

köz testületi költségvetési szervek kormány-

za ti, felügyeleti, valamint belsô költségveté-

si ellenôrzésérôl szóló 15/1999. (II. 5.) kor-

mányrendelet értelmében ezek a részlegek 

már jelenleg is végeznek ellenôrzéseket 

– töb bek között – a nemzetközi segélyek, 

támo ga tá sok, adományok felhasználása és 

nyil ván tar tá sa tekintetében. Ezek az egysé-

gek fun kcio ná lisan függetlenek az irányító 

ható sá gok bel sô ellenôrzési (audit) egységé-

tôl. Ezen egységek adminisztratív kapacitá-

sát ugyan ak kor mind létszám, mind képzés 

tekin te té ben meg kell erôsíteni.

• Kormányzati Ellenôrzési Hivatal (KEHI)

A KEHI eddig is végzett hasonló átfogó 

ellenôrzéseket (rendszeraudit és utólagos 

teljes körû ellenôrzés), valamint közös ellen-

ôr zé se ket is lefolytatott már az EU szak ér-

tôi vel. A Kormányzati Ellenôrzési Hivatal 

felü gye le té rôl, feladat- és hatáskörérôl szó ló 
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61/1999. (IV. 21.) kormányrendelet 2. pa rag-

ra fu sá nak (1) bekezdése értelmében a KEHI 

fel ha tal ma zás sal bír a gazdálkodó szer vek-

nek, a köz ala pít vá nyok nak, az alapít vá nyok-

nak, a megyei és regionális területfej lesz té si 

taná csok nak és – a pártok kivé te lé vel – a tár-

sa dal mi szervezeteknek a köz pon ti költ ség-

ve tés bôl, elkülönített állami pénz ala pok ból 

juttatott pénzeszközök – ide ért ve a nem zet-

kö zi szerzôdések alap ján kapott tá mo ga tá-

so kat és segélyeket is – fel hasz ná lá sá nak 

ellen ôr zé sé re. Az adminiszt ra tív ka pa ci tás 

azon ban itt is megerôsítésre szo rul.

A jelenlegi elképzelés szerint minden 

minisz térium a saját operatív prog ram ja 

te kin te té ben végezné ezeket az ellen ôr zé se-

ket, míg a KEHI az összes operatív prog ra-

mot vizs gál hatná.

Felmerül a kincstári rendszer be vo ná-

sá nak lehe tôsége e feladat végrehajtásába, 

hiszen a pályázatos támogatások kapcsán a 

kincs tár országos hálózata jelenleg is végez 

ilyen típusú helyszíni ellenôrzéseket. Ezt 

tá maszt ja alá az is, hogy a kincstárral ellen-

tét ben a minisztériumok többsége, illetve a 

KEHI sem rendelkezik megyei vagy terüle ti 

szer vezetekkel, a fôvárosból szervezett hely-

szí ni ellen ôr zé sek gazdaságossága és haté-

kony sága pedig megkérdôjelezhetô.

4.2.2.  A Nemzetközi Támogatás 
Ellenôrzési Tárcaközi Bizottság 

A hatékonyság szempontjából kiemelten fon-

tos az ellenôrzések tervezésének és vég re haj-

tá sá nak koordinációja és figyelemmel kísé ré-

se. Biztosítani szükséges, hogy a tag ál la mi 

köte le zett ségeket végrehajtani hivatott szer-

ve ze tek a megfelelô szakmai színvonalon és 

feles le ges átfedések nélkül hajtsák vég re eze-

ket az ellenôrzéseket.

Az 5 (15) százalékos ellenôrzési feladatok 

elvégzésének megfelelô koordinálása ér de ké-

ben a Pénzügyminisztérium létrehozta27 és 

irányítja a Nemzetközi Támogatás Ellen ôr-

zé si Tárcaközi Bizottságot, a Strukturális 

Ala pok és a Kohéziós Alap kezeléséért fele-

lôs tárcák, valamint a KEHI bevonásával. 

A Pénz ügy mi nisz té rium felügyelete alatt ez a 

bizott ság az ellenôrzési szervezeteknél alkal-

ma zan dó metodológiára és eljárásrendekre 

vonat ko zóan iránymutatást dolgoz ki, és 

össze han gol ja e szervezetek ellenôrzési tevé-

keny sé gét.

További pontosítást igényel a bizott-

ság fela dat- és hatásköre, amelyet a 2213/

2002. (VII. 24) kormányhatározat nem rész-

le tez. Megítélésünk szerint a pénzügyi lebo-

nyo lí tás ról készülô kormányrendeletbe lesz 

cél sze rû beilleszteni a bizottság jogosít vá-

27 A 2213/2002. (VII. 24.) kormányhatározat 2. pontja
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nya it. A következô feladatok ellátása tartoz-

hat ide:

• Az 5 (15) százalékos ellenôrzés tekinteté-

ben javaslatok és módszertan kidolgozása 

és egyeztetése, a felsorolt testületek közöt-

ti mun kamegosztás meghatározása, kocká-

zat elemzési modell kiválasztása stb.

• A különbözô testületek ellenôrzési és 

audit-fela da tai nak folyamatos nyomon köve-

té se és összehangolása.

• Annak vizsgálata, hogy a kiválasztott min-

ta a tranzakciók nagysága és típusa szem-

pont já ból kiegyensúlyozott-e, illetve hogy a 

fon to sabb szerepet játszó közbensô testüle-

tek és a je len tô sebb támogatások vég fel-

hasz ná lói az egyes támogatások lezárását 

meg elô zôen lega lább egyszer ellenôrzésre 

ke rül tek-e. Amennyiben probléma merül 

fel az ellen ôr zé sek végrehajtása közben, a 

bizott ság intézkedik azok megoldásáról. 

• Az ellenôrzések alapján készítendô éves 

jelen tés és az irányítási és ellenôrzési rend-

sze rekben foganatosított módosítások jóvá-

ha gyá sa, errôl a Bizottság tájékoztatása.

• A Strukturális Alapokkal és a Kohéziós 

Alap pal kapcsolatos követelmények módosítá-

sai nak figyelemmel kísérése. 

• A pénzügyi ellenôrzés területén sza bá lyo-

zási és módszertani javaslatok kidolgozása 

és vé le ményezése.

4.2.3.  A szabályozás szempontjai

A minisztériumok fejezeti felügyeletei ellen ôr-

zé si részlegei és a KEHI a hatályos jogsza bá-

lyok alapján jogosultak a nemzetközi tá mo-

ga tá sok felhasználásának ellenôrzésé re, és 

a gyakorlatban végeznek is ilyen ellen ôr zé-

se ket a következô jogszabályi rendelkezések 

alapján: 

• 15/1999. (II. 5.) kormányrendelet a köz-

pon ti, a társadalombiztosítási és a köz tes-

tü le ti költségvetési szervek kormányzati, 

fel ügye leti, valamint belsô költségvetési el-

len ôr zésérôl, 6. paragrafus (1) bekezdés;

• 61/1999. (IV. 21.) kormányrendelet a 

Kor mányzati Ellenôrzési Hivatal felügye-
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le té rôl, feladat- és hatáskörérôl, 2. parag-

ra fus (1) bekezdés. 

A független helyszíni ellenôrzéssel kap cso-

lat ban az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvény 122./A paragrafusa jelen-

leg is tartalmaz szabályozást. Az EU-prog-

ra mok végrehajtásáért felelôs költ ség vetési 

feje zet kötelessége a kedvez mé nye zet tek kel 

kötött szerzôdésben kikötni azt a fel té telt, 

hogy a kedvezményezett köteles az ellen ôr-

zés érdekében a magyar hatóságok, az Euró-

pai Bizottság, az Európai Számvevôszék és 

az általuk kijelölt szervezetek képviselôit 

ellen ôr zé si munkájukban a helyszínen is se gí-

te ni, a megfelelô dokumentumok, számlák, 

a prog ram megvalósítását igazoló anyagok 

ren del ke zé sé re bocsátásával.

A tárcaközi bizottságnak megfelelô, kor-

mány rendelet szintû felhatalmazással kell 

ren del kez nie a feladatok végrehajtásához.

Az Európai Bizottság számára évente 

átadandó beszámoló elkészítése érdekében 

szükséges, hogy a tárcaközi bizottság az 

összes elvégzett vizsgálat jelentését, illetve 

az azokhoz kapcsolódó intézkedési terve-

ket megkapja, illetve folyamatosan infor-

mációval rendelkezzen ezen intézkedési 

tervek végrehajtásáról.

4.3.  Harmadik szintû ellenôrzés:
zárónyilatkozat kiadása28

A támogatások végelszámolásakor egy, az 

irányító hatóságtól, a kifizetô hatóság költ-

ségigazolást kiállító részlegétôl, illetve a köz-

bensô testületektôl független szervezetnek 

nyilatkozatban kell összegeznie a korábban 

lefolytatott ellenôrzések megállapításait, és 

egyben értékelnie kell a záróegyenleg kifize-

té se iránti kérelem érvényességét, valamint 

a kiadá sok záróigazolása által fedezett 

tranz akciók jogszerûségét és szabályszerûsé-

gét (winding-up declaration). 

Ezek a megállapítások fôként a korábbi 

ellen ôr zésekre támaszkodnak, de szükség 

ese tén további mintavételes ellenôrzést is 

végez het e szervezet, és számára minden, a 

támo gatások felhasználásában érin tett szer-

ve zet köteles megadni a kért informá ció kat. 

Amennyiben ez a végsô ellenôrzés olyan 

sza bálytalanságokat tár fel, amelyek miatt 

nem érvényesíthetô a végsô egyenleg kifize-

té sére irányuló kérelem, a tagállamnak jogá-

ban áll magyarázatot fûznie a zárónyilatko-

zat hoz. Véleményét, magyarázatát az 

Euró pai Bizott ság figyelembe veszi, illetve a 

vég sô dön tés megalapozottsága érdekében 

továb bi ellen ôr zés lefolytatását kérheti, 

28 438/2001 EK rendelet 15. cikke

29 2287/2002. (IX. 26.) kormányhatározat 6. pontja

30 A Tanács 2988/95 EK, Euratom rendelete az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelmérôl
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hogy meg adott idôn belül orvosolják a sza-

bály ta lan sá gokat.

A 2213/2002. (VII. 24.) kormányhatá ro-

zat ban a zárónyilatkozat kiadására a Kor-

mány zati Ellenôrzési Hivatalt jelölték ki. 

A PHARE és az ISPA elôcsatlakozási ala pok-

hoz kap cso  ló dó hasonló feladatot – a ma rad-

vány egyen leg kifizetésére irányuló vég sô 

kifi zetési kérelem mellékleteként elô írt záró-

nyi lat ko zat kiadásához szüksé ges ellen ôr zé-

se ket – ugyancsak a KEHI végzi29. Ennek 

tapasz ta la tai ra építve készül fel a Struk tu rá-

lis Alapokkal és a Kohéziós Alap pal össze füg-

gô jövôbeni feladataira. A SAPARD elô csat-

la ko zá si alap esetében az iga zo ló szerv az 

Állami Számvevôszék, ez a fela dat szin tén 

hasonló a zárónyilatko zat kiadá sá hoz. Az 

ÁSZ e téren szerzett tapasz ta la tait cél sze rû 

figyelembe venni a fel ké szü lés során.

5.  Pénzügyi
korrekciók

A Strukturális Alapok tekintetében a tag álla-

mok viselik a felelôsséget a szabálytalan sá-

gok kivizsgálásáért és a szükséges pénzügyi 

kor rek ciók végrehajtásáért. Szabálytalanság 

nem csak és nem elsôsorban csalás, vagy a 

sza bá lyok tól való szándékos eltérés lehet, 

hanem egy sze rû figyelmetlenségbôl adódó 

hiba is. Nyil ván való ugyanakkor, hogy szán-

dé kos ság esetében a következmények kö zött 

min de nek elôtt a büntetôjogi követ kez mé nye-

ket kell hangsúlyozni. 

A szabálytalanság tehát valamilyen gazda-

sá gi szereplô cselekedete vagy mulasztása 

következtében a közösségi jog elôírásának 

meg sértését jelenti, ami az uniót megille-

tô bevé te lek csökkenésével vagy elvesztésé vel, 

illetve jogtalan kiadás okozásával sérti vagy sért-

heti az EU általános költségveté sét, vagy 

az EU által kezelt egyéb költségvetést30. 

A szabálytalanságok lehetnek egyediek vagy 

rendszerjellegûek. Ez utóbbiak olyan vissza-

térô hibák, amelyek a Strukturális Alapok 

kezelését szolgáló irányítási és ellenôrzési 

rendszerek fogya tékosságaiból fakadnak.

A pénzügyi korrekciók elvégzését illetôen 

az 1260/1999 EK, a 448/2001 EK és az 

1386/2002 EK rendeletek adnak eligazítást. 

Pénzügyi korrekció alatt az uniós támoga-
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tás egészének vagy egy részének vissza-

vonását értjük, az egyedi vagy rendszerjel-

legû szabály talanságokkal összefüggésben. 

Az így felsza ba dult közösségi forrásokat 

az adott állam újra felhasználhatja, de nem 

az elôzôleg kor ri gált mûveleteknél, vagy 

ott, ahol rendszer jel le gû hibát tártak fel. 

A tagállam minden évben köteles tájékoztat-

ni a Bizottságot az elvég zett pénzügyi kor-

rekciókról, és az ezek követ keztében végre-

hajtott rendszerbe li mó do sí tásokról.

Amennyiben a tagállam a pénzügyi kor-

rek ciók ra vonatkozó kötelezettségét nem 

tel je sí ti, vagy a Bizottság saját vizsgálatai 

alap ján jelentôs szabálytalanságokat tár fel, 

a Bizott ság maga is kiszabhat korrekciót a 

tag ál lam ra, illetve ha az irányítási és ellen-

ôr zé si rend sze rek ben súlyos rendszerjelle gû 

hibákat talál, akár fel is függesztheti a szó-

ban forgó kifizetéseket. Ilyen esetben a tag-

ál lam jogosult saját észrevételeit megtenni, 

majd a Bizottsággal folytatott tárgyalások 

során a felek megegyeznek a szükséges 

pénz ügyi korrekció mértékérôl, illetve vég-

sô eset ben a Bizottság – mérlegelve a tagál-

lam érve it – dönt.

Mind a tagállam, mind a Bizottság által 

kez de ményezett pénzügyi korrekció ese-

tén az arányosság elve érvényesül, vagyis a 

vissza fi ze tési kötelezettség mértéke igazo-

dik a fel tárt szabálytalanságok által okozott 

kár, illetve az irányítási és ellenôrzési rend-

sze rek ben feltárt hiba kockázatának mér-

tékéhez.

A Bizottság által kiszabott korrekciók 

két formája létezik: az átalány, illetve az 

extra polálással megállapított visszatérítés. 

Extra polálást rendszerint olyan esetben 

alkal maz nak, amikor a tranzakciók egy rep-

re zen ta tív mintájában olyan szabály ta lan sá-

got tár nak fel, amelyrôl feltételezhetô, hogy 

más, ha son ló típusú mûveletnél, vagy egy 

intéz ke dés, alprogram vagy operatív prog-

ram egészénél is elôfordul. Ebben az eset-

ben tehát hasonló jellegû ügyletek reprezen-

tatív mintáját kell alapul venni.

Átalány megállapításakor a szabálytalan-

ság mértékét, súlyát, pénzügyi következmé-

nyeit vetítik ki az adott támogatás egészére. 

Ezt a módszert általában akkor alkalmazzák, 

amikor olyan egyedi mulasztások vagy rend-

szerbeli szabálytalanságok merülnek fel, ame-

lyek pénzügyi kihatása a gyakorlatban nem 

számszerûsíthetô (például a szabály ta lan sá-

gok megelôzése vagy feltárása érdekében 

végzett ellenôrzések elégtelensége). E kor-

rek ció mértéke a támogatás 2 százalékától 

akár annak 100 százalékáig is terjedhet.
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Fontos áttekinteni, hogyan „épülhet rá” a 

Struk turális Alapok és a Kohéziós Alap ellen-

ôr zési rendszere az elôcsatlakozási alapok 

ellenôrzési funkcióira. Az unió eredeti célki-

tû zé se az elôcsatlakozási alapok beindítá sá-

val (a PHARE kivételével) az volt, hogy a tag-

je löl tek felkészüljenek a Strukturális Ala pok 

és a Kohéziós Alap fogadására. Két ség te len, 

hogy hasonlóságok fellelhetôk a csat la ko zás 

elôtt, illetve után megnyíló ala pok kö ve tel-

mé nyei között, azonban az elô csat la ko zá si 

ala pok által megkövetelt és lét re ho zott új 

funk ciók egy részének nincs „utódja” a csat-

la ko zás után.

Az elôcsatlakozási alapok intézmény rend-

sze ré nek kialakításában maximálisan fi gye-

lem be kellett venni az Európai Bizottság 

vé le mé nyét és követelményeit. Minôségi kü-

lönb ség van azonban a csatlakozás elôtti és 

utáni források felhasználása között. Tag-

je lölt ként kötelesek voltunk teljesíteni az 

ado má nyo zó minden „kívánságát”, míg tag-

ál lam ként (és ezáltal befizetôként) magunk 

vi sel jük a felelôsséget saját rend sze rünk 

ki a la kí tá sá ért, természetesen a közös ségi 

jog rend szer által meghatározott kere tek kö-

zött. Ezzel kapcsolatban tagállami kö te le zett-

sé günk – egyebek között – a Bizottság tá jé-

koz ta tá sa az általunk felállított rendszer rôl, 

és meggyôzése annak mûködôképességé rôl. 

Az ellenôrzési rendszerek fejlesztése so-

rán figye lem be kell venni, hogy hosszú tá von 

sem mi képp sem lehet hatékony meg ol dás, ha 

el té rô rendszerek mûködnek a hazai pénz esz-

kö zök és az unióból származó tá mo ga tá sok 

ese té ben. Így az unió állás pont ja egy be esik 

a jól felfogott hazai ér de kek kel. Te kin tet-

tel arra, hogy az uniós ala pok ból szár ma zó 

pénz átfolyik a magyar költ ség ve té sen, vala-

mint magyar társ fi nan szí ro zás kap cso ló dik 

hoz zá, minden egyes forin tot vagy eurót 

egy for mán szigorúan kell ellen ôriz ni. En nek 

kö vet kez té ben a szigorúbb közös ségi (illet ve 

nem zet kö zi) normák idôvel „rá te lep sze nek” 

a hazai rendszerre. A cél ter mé sze te sen az, 

hogy ezt a folyamatot irá nyí tani, be fo lyá sol-

ni tudjuk, és tudatosan ér vé nye sít sük a mo-

dern, nemzetközileg el fo ga dott el já rá so kat, 

elvárásokat és mód szer tant. Az ellen ôr zé si 

rendszer fej lesz té se te kin te té ben ez az a po-

zi tív hatás, hoz zá adott ér ték, amit a csatlako-

zás jelent Magyar or szág számára.

V.  Következtetések
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1.  Hazai jogszabályok

• 1949. évi XX. törvény a Magyar Köz tár-

saság Alkotmányáról

• 1989. évi XXXVIII. törvény az Állami 

Szám ve vô szék rôl

• 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormány-

za tok ról

• 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztar-

tás ról

• 217/1998 (XII. 30.) kormányrendelet az 

államháztartás mûködési rendjérôl

• 15/1999.(II. 5.) kormányrendelet a köz-

pon ti, a társadalombiztosítási és a köztes-

tü le ti költségvetési szervek kormányza-

ti, felü gye leti, valamint belsô költségvetési 

ellen ôr zé sérôl

• 61/1999. (IV. 21.) kormányrendelet a 

Kor mány zati Ellenôrzési Hivatal felügyeleté-

rôl, fe la dat- és hatáskörérôl 

• 255/2000. (XII. 21.) kormányrendelet 

az euró pai uniós elôcsatlakozási eszkö zök 

támogatásai felhasználása pénzügyi ter ve zé-

si, lebonyolítási és ellenôrzési rendjérôl

• 322/2001. (XII. 29.) kormányrendelet az 

Államháztartási Hivatalról és a területi állam-

háztartási hivatalok átszervezésérôl

• 2213/2002. (VII. 24.) kormányhatáro-

zat az Európai Unió Strukturális Alapjai és 

a Ko hé ziós Alap fogadásával összefüggô 

egyes lebonyolítási és ellenôrzési feladatok-

ról

• 2287/2002. (IX. 26.) kormányhatározat 

az elôcsatlakozási eszközök ellenôrzéseinek 

egyes kérdéseirôl

• 2187/2002. (VI. 14.) kormányhatározat 

az Európai Unió Strukturális és Kohéziós 

Alap jainak fogadására alkalmas kifizetô 

ható ság kijelölésérôl

2.  Közösségi jogszabályok

• A Tanács 1260/1999 rendelete a Struktu-

rá lis Alapokra vonatkozó általános rendel ke-

zé sek megállapításáról

• A Bizottság 438/2001 rendelete a Tanács 

1260/1999 EK rendeletének végre haj tására 

irányuló részletes szabályok meg ál la pí tá sá-

ról, a Strukturális Alapok alapján meg adott 

támogatás kezelési és ellenôrzési rend sze-

reit illetôen

• A Bizottság 2355/2002 rendelete a 438/

2001 rendelet módosításáról

• A Bizottság 448/2001 rendelete a Struk-

tu rális Alapok keretében nyújtott támogatá-

sok pénzügyi korrekciós eljárásai tekinteté-

ben az 1260/1999 EK tanácsi rendelet 

vég re haj tá sá nak részletes szabályairól

VI.  Fontosabb jogszabályok
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• A Bizottság 1159/2000 rendelete a tag ál-

la mok által végrehajtandó, a Strukturális Ala-

pok ból érkezô támogatásokhoz kapcsolódó 

információs és nyilvánosságot érintô intéz-

kedésekrôl

• A Bizottság 1685/2000 rendelete a Ta nács 

1260/1999 EK rendeletének vég re haj tá sá ra 

irányuló részletes szabályok meg ál la pításáról, 

a Strukturális Alapokból társ fi nanszírozott 

mûveletek elszámolható költségeirôl

• A Bizottság 643/2000 rendelete a Struk-

turális Alapok költségvetési kezeléséhez kap-

cso lódó, az euró használatához kap cso ló dó 

szabályokról 

• Az Európai Parlament és a Tanács 1783/

1999 rendelete az Európai Regionális Fej lesz-

tési Alapról

• Az Európai Parlament és a Tanács 1784/

1999 rendelete az Európai Szociális Alapról

• A Tanács 1257/1999 rendelete az Euró-

pai Mezôgazdasági Orientációs és Garancia 

Alap ból nyújtott vidékfejlesztési támogatá-

sokról

• A Tanács 1263/1999 rendelete a Ha lá sza-

ti Orientációs Pénzügyi Eszközrôl

• A Tanács 1164/1994 rendelete a Kohé-

ziós Alap létrehozásáról

• A Tanács 1264/1999 és 1265/1999 ren-

de lete az 1164/1994 rendelet módosítá sá-

ról

• A Bizottság 1831/1994 rendelete a Ko hé-

ziós Alapból nyújtott támogatások finan szí-

ro zá sával kapcsolatos szabálytalansá gok ról 

és a nem megfelelôen felhasznált összegek 

vissza fizetésérôl, valamint az ehhez kapcso-

ló dó informatikai rendszerrôl

• A Bizottság 1386/2002 rendelete a Ta-

nács 1164/1994 EK rendeletének végre haj-

tá sára irányuló részletes szabályok meg-

ál la pí tá sá ról a Kohéziós Alapból nyújtott 

tá mo ga tá sok menedzsment- és ellenôrzési 

rend sze re it illetôen, valamint ezen támogatá-

sok ese té ben elvégzendô pénzügyi korrek-

ciók nál al kal ma zan dó eljárásokról

• A Bizottság 16/2003 rendelete a Tanács 

1164/1994 EK rendeletének végrehajtására 

irányuló részletes szabályok megálla pí tá sá-

ról a Kohéziós Alapból társfinanszírozott 

in téz ke dé sek elismerhetô költségeire vonat-

ko zóan
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Nemzeti Fejlesztési Terv

http://www.nfh.hu/

Az EU és az OECD által közösen létrehozott 

SIGMA honlapja (Support for Improvement 

in Governance and Management in Central 

and Eastern European Countries)

http://www.oecd.org/puma/sigmaweb/

Az Európai Unió ingyenesen hozzáférhetô 

jogszabály-adatbázisa

http://europa.eu.int/eur-lex/

Az Európai Bizottság regionális politikával 

foglalkozó honlapja

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/

index_en.htm

Az EUROPA honlap regionális politikával 

foglalkozó oldalai

http://europa.eu.int/pol/reg/index_en.htm

Az EU Régiók Bizottságának honlapja 

(Committee of the Regions):

http://www.cor.eu.int/

VII.  További információforrások
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Melléklet

Az EU-alapok ellenôrzésében részt vevô 
szervezetek és azok feladatai

Szervezet Általános felhatalmazás a 

közpén zek ellenôrzése terén

Specifi kus feladatok az elô csat-

la ko zá si alapok ellenôrzése 

terüle tén 

Specifi kus feladatok a Struktu rá-

lis Alapok és Kohéziós Alap ellen-

ôr zé se területén

Állami Szám-

vevôszék

Az Állami Számvevôszék ellen ôr zi az 

állami költségvetésbôl gaz dál ko dó in-

tézményeket, valamint az ál la mi költ-

ségvetésbôl juttatott tá mo ga tás fel-

használását a he lyi ön kor mány za tok-

nál, az alapítvá nyok nál, a társadalmi 

és egyéb szer ve ze tek nél. (1989.évi 

XXXVIII. törvény az Állami Számve vô-

szék rôl 2.§ (5) bekezdés)

Az EU-támogatások, illetve az elôcsatlakozási eszközökkel kapcsolatos 

vissza fi  ze tések megjelenítendôk az államháztartási mérlegrendszerben. 

(255/2000. (XII.25.) kormányrendelet 21.§ (2) bekezdés).

A kötelezettségvállalások alapján az éves költségvetési javaslatban a fejezet 

részére kiadott költségvetési keretösszegen belül a fejezet felügye le tét ellátó 

szerv a fejezeti kezelésû elôirányzatok között, önálló alcímen köteles bevé tel-

ként és kiadásként megtervezni az EU-támogatásokat, valamint támoga tás-

ként és kiadásként a hazai társfi nanszírozás általános forgalmi adóval növelt 

összegét. Az egyes elôcsatlakozási eszközöket külön jogcímcsoportokon, az 

ezekhez tartozó egyes konkrét programokat, illetve projekteket pedig önál-

ló jogcímeken kell megjeleníteni. A kor mány kötelezettségvállalása alapján 

a fejezet felügyeletét ellátó szerv a megfelelô célelôirányzatból köteles elkü-

lö níteni és külön költségvetési soron megtervezni és megjeleníteni az éves 

társfi nanszírozás elôirányzatát. (255/2000. (XII.25.) kormányrendelet 21.§ 

(5) bekezdés).

1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 13/A.§, 23/A.§

A kormány felkéri az Állami Szám ve vô-

széket, hogy a SAPARD-prog ram vég-

re hajtása során az iga zo ló szerv fe la-

datait lássa el. (2349/1999. (XII.21.) 

kormányhatá ro zat 4. pont ja)

 

SAPARD Elô akk re di tá ciós vizsgálat 

az ÁSZ és a NAO (Nemzeti Prog ram-

en ge délyezô) megálla podása alap ján. 

(2188/2000. (VIII.31.) kormányhatá-

ro zat  9. pontja)

ÁSZ és KEHI A költségvetési pénzeszközöknek a 

költ ségvetési szervek körén kívül 

meg va lósuló felhasználása – közbe-

szer zési eljárásban és azon kívül – ki-

zá ró lag az Állami Számvevôszék, illet-

ve a Kor mányzati Ellenôrzési Hi va tal 

el len ôr zé si lehetôségének bizto sí tá sá-

val történjen. (2190/2002. (VI.21.) 

kormányhatá ro zat 1. pontja)
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Kormányza-

ti Ellen ôr zési 

Hivatal

A hivatal által végzett ellenôrzés 

ki ter jed:

• A központi költségvetésbôl teljesí-

tett kormányzati kiadásokra, a be sze-

dett bevételekre, az engedélyezett tá-

mo ga tásokra, és kedvezmé nyek re a 

támogatást folyósító vagy a kedvez-

ményt engedélyezô és a kedvezmé-

nyezett szervezetnél egyaránt;

• a gazdálkodó szerveknek, a köz-

ala pít vá nyok nak, az alapítvá nyok nak 

a megyei és regionális te rü let fej lesz-

tési tanácsoknak és – a pártok kivé-

te lé vel – társadalmi szer ve ze tek nek 

a köz pon ti költségvetésbôl, el kü lö ní-

tett ál la mi pénzalapokból jut ta tott 

pénz esz közök – ide értve a nem zet kö-

zi szerzôdések alapján ka pott támo-

ga tá so kat és segélye ket is – felhasz-

ná lá sá ra;

• a hazai és nemzetközi forrásokból 

fi nanszírozott programokat fi gye lem-

mel kísérô monitoring rendszer fej-

lesz té sé re és módszereinek kidolgo-

zá sá ra.

(61/1999. (IV. 21.) kormányrende-

let a Kor mányzati Ellenôrzési Hi-

vatal felügyeletérôl, feladat- és ha-

táskörérôl 2. § (1) c), f), i) pontjai)

Az ISPA-projektek végsô elszámolá-

sá hoz kapcsolódóan a 2000. évi IS-

PA-projektek pénzügyi megálla po-

dá sai nak kihirdetésérôl szóló 89/

2002. (IV. 20.) kormányrendelet III. 

4. mel lék le te B függeléke kö ve tel mé-

nyeinek megfelelô zá ró nyi lat ko zat ki-

adásához szükséges el len ôr zé se ket a 

KEHI hajtja végre, és arról nyilatkoza-

tot állít ki. (2287/2002. (IX.26.) kor-

mányhatározat 6. pontja)

A Strukturális Alapok és Kohéziós 

 Alap prog ramjai zárónyilatkozatának 

ki adá sa és az ahhoz szükséges el len-

ôrzések végrehajtása a KEHI felada-

ta. (2213/2002. (VII.24.) kormány-

határozat 5. pontja)

Államháztar-

tási Hivatal

Ellátja az elôcsatlakozási alapokkal és egyéb európai uniós pénzeszközökkel 

kapcsolatosan jogszabályban meghatározott végrehajtási és ellenôrzési fela-

da tokat (1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 18/B.§ (1) bekez-

dés h) pontja)

Magyar

Államkincs-

tár Rt.

Nyilvántartja a költségvetési elô irány-

za tokat, azok változását és tel je sü lé-

sét, a kötelezettségvállalásokat, el-

lát ja a költségvetési elôirány za tok fel-

hasz ná lá sá hoz, a folyama tok vég re-

haj tá sá hoz kapcsolódó pénz for gal mi 

mûveletek elôkészíté sét, a zár szám-

adás elôkészítésével kap cso la tos ügy-

vi te li, nyilvántar tá si, informá ció gyûj-

té si és szolgál ta tá si feladato kat, to-

váb bá az elô irány zati fede zet vizs gá la-

tot, vala mint külön jogsza bály 1992. 

évi XXXVIII. törvény az ál lam ház tar-

tás ról 18/B.§ (2) bekezdés a) pontjá-

ban meghatározott ellenôrzési fela da-

to kat végez. 

A nemzetközi szerzôdések alapján külföldrôl a magyar állam, illetve a kincs-

tá ri ügyfelek részére nyújtott támogatásokat a kincstárhoz kell befi zetni. 

A ma gyar állam, illetve a kincstári ügyfelek részére a kincstárban vezetett 

de vi za szám lán jóváírt támogatások a végleges felhasználáskor válnak költ-

ség vetési bevétellé. (1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 18/B.§ 

(10) bekezdés)
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Pénzügy-

miniszter

Az Áht. 48. § s) pontja szerint a pénz-

ügyminiszter ellátja – az ÁSZ és a 

MeH véleményének kikérésével – az 

államháztartási belsô pénz ügyi ellen-

ôr zés koordinációjával és harmoni zá-

ció já val kapcsolatos jogsza bály-elô ké-

szí té si feladatokat, be le ért ve az ellen-

ôr zé si módszertan és a szakképzés 

fela datait is. 

A pénzügyminiszter feladat- és hatás-

kö ré rôl szóló 140/2002 (VI.28.) kor-

mányrendelet foglaltak sze rint a PM 

általános felelôsséggel tar to zik az 

államháztartási belsô pénz ügyi el-

lenôrzési rendszer sza bá lyo zásáért 

és fejlesztéséért.

A kormány felhívja a pénzügy mi nisz-

tert, hogy végezze el a PHARE és 

ISPA programok megfelelô ellen ôr zé-

se érdekében a pénzügyi ellen ôr zé st 

vég zô szervek tevékenységé nek ko-

or di ná lá sát.

A Nemzetközi Támogatás Ellen ôr zé-

si Tárcaközi Bizottság keretén belül 

egy Elôcsatlakozási Támogatások Al-

bi zottságot kell létrehozni. 

(2287/2002. (IX.26.) kor mány hatá-

rozat  1.-2. pontjai)

A Strukturális és Kohéziós Alapok fel-

használása ellenôrzési feladatainak 

ter ve zését és végrehajtását a pénz-

ügy miniszter koordinálja. 

A pénzügyminiszter koordinációs fe la-

datainak elôkészítése érdekében Nem-

zet közi Támogatás Ellenôrzési Tárca-

kö zi Bizottságot hoz létre. 

(2213/2002. (VII.24.) Kormány hatá-

ro zat 1-2. pontjai)

Felügyeleti 

el len ôr zés és 

füg get le ní-

tett belsô el-

len ôr zé si egy-

sé gek

A felügyeleti és a belsô ellenôrzés 

során vizsgálni kell:

• a  központi költségvetésbôl és az 

alapokból államháztartáson kívüli 

szerveknek és magánszemélyeknek 

céljelleggel juttatott támogatások 

rendeltetésszerû felhasználását, vala-

mint az alapok kölcsönnyújtását és 

annak megtérülését,

• a nemzetközi segélyek, támogatá-

sok, adományok felhasználását, nyil-

vántartását,

• a közbeszerzési elôírások betar-

tásának szabályszerûségét.

(15/1999. (II.5.) kor mányrendelet  

6. § (1) bekezdés b) pontjának 

11.,14.,15. alpontjai)

A PHARE és ISPA elôcsatlakozá-

si ala pok felhasználásában érintett 

mi nisz te re ket, valamint a KEHI elnö-

két,  hogy végezzék el a – nemzeti 

jog sza bály ban kihirdetett – nemzet-

közi megálla po dásokban foglalt elô-

írá sok nak meg fe le lôen 2002. II. fél-

évé  ben lega lább a felelôsségi körük-

be tartozó két-két program, illetve 

pro jekt átfogó ellen ôr zé sét (auditját). 

A 2003. évben a PHARE-prog ramok 

esetében az EU Struktu rá lis Alapok 

elôírásai sze rin ti 5%-os, ISPA-pro-

jektek eseté ben a Kohéziós Alap el-

lenôrzési sza bá lyai nak meg fe le lô 

mértékû 15%-os mér ték ben kell 

elvégezni az ellen ôr zé se ket a pénz-

ügyminiszter által kiadott út mu ta-

tók nak megfelelôen. A jelenté se ket 

a pénzügyminiszter részére az adott 

ellenôrzés lezárását követô egy hó-

napon belül, de legkésôbb a tárgy évet 

követô január 31-ig kell meg küldeni.

(2287/2002. (IX.26.) kor mányhatá-

rozat 3.pontja)

A Strukturális Alapok felhasználá sá-

nak ellenôrzésével kapcsolatos uni-

ós szabályok szerinti 5%-os, illet-

ve a Kohéziós Alap 15%-os ellen ôr-

zé si fe la da tai nak végrehajtása a Mi-

nisz ter el nö ki Hivatal, a Gazdasá-

gi és Közlekedési Mi nisztérium, a 

Foglalkoztatáspoliti kai és Munkaü-

gyi Minisztérium, a Föld mû ve lés ügyi 

és Vidékfejlesztési Mi nisz térium, 

továbbá a Kormányzati El len ôr zési 

Hivatal feladata. Az érin tett minisz-

tériumok és szervezetek ellenôrzési 

szervezetükön belül lega lább kettô 

fôt jelöljenek ki és bízza nak meg a 

Strukturális Alapok ellen ôr zé si felté-

teleinek kialakításához szük sé ges fe-

ladatok ellátásával.

(2213/2002. (VII.24.) kor mányha-

tározat   3. és 4. pontja) 

MEH Köz-

pénzügyek 

Államtit-

kársága

A miniszter – az át nem ruházható jogkörei kivételével, a hivatal önálló feladatkörû politikai államtitkárai útján, illetô-

leg közremûködésével – ellátja a közpénzek felhasználása feletti ellenôrzést.   (148/2002. (VII.1.) kor mányrendelet 

a Miniszterelnöki Hivatalról 4. § (1) j) pontja)

148/2002. (VII.1.) kor mányrendelet a Miniszterelnöki Hivatalról V. számú melléklete részletezi a közpénzek fel-

használása feletti ellenôrzéssel kapcsolatos feladat- és hatáskört.
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Európai 

Szám-

vevôszék és 

az Európai 

Bizottság 

auditorai

A kedvezményezett országok által elvégzett ellenôrzésektôl függetlenül, a 

Bizottság szervei, illetve az Európai Számvevôszék saját alkalmazottaikkal 

vagy meghatalmazott képviselôk útján végezhetnek helyszíni mûszaki vagy 

pénzügyi ellenôrzéseket, beleértve a mintavételen alapuló ellenôrzéseket és 

a záróellenôrzést is.

A kedvezményezett országnak biztosítania kell, hogy amikor a Bizottság 

al kal mazottai vagy meghatalmazott képviselôi és/vagy az Európai Számve-

vô szék ellenôrzést végeznek, e személyek jogosultak legyenek a helyszínen 

megtekinteni minden olyan vonatkozó okmányt és számlát, amely a Pénz ügyi 

Megállapodás alapján fi nanszírozott tételekre vonatkozik. A kedvezménye-

zett országok kötelesek segíteni a Bizottság szerveit és az Európai Számve vô-

szé ket, hogy elvégezhessék az ISPA keretében nyújtott támogatások felhasz-

ná lá sá ra vonatkozó ellenôrzéseket.

(ISPA Pénzügyi Megállapodás 89/2002. (IV.20.) kor mányrendelet III.1. 

mellék let VII. szakasz 2-3. pontja)

A Bizottságnak joga van kiküldeni saját szakembereit, illetve megfelelôen 

meg ha talmazott képviselôket bárminemû technikai vagy pénzügyi megbízás, 

illetve könyvvizsgálat elvégzésére, amelyet szükségesnek talál az intézkedés 

végrehajtásának fi gyelemmel kísérése céljából. A Bizottság elôzetes értesí-

tést ad ilyen megbízottak kiküldésérôl a kedvezményezett hatóságainak.

Az Európai Számvevôszéknek ugyanilyen jogai és kötelezettségei vannak fela-

datainak ellátásával kapcsolatosan.

A kedvezményezett minden információt és dokumentumot rendelkezésre bo-

csát, amelyet kérnek tôle, s minden célszerû intézkedést megtesz a könyv-

vizsgálat, illetve ellenôrzés végrehajtásával megbízott személyek munkájának 

megkönnyítésére.

(Phare Pénzügyi Megállapodás 85/2002. (IV.19.) kor mányrendelet A Mel-

léklet V. fejezet 16. cikk 1. pontja)

A Bizottság és az Európai Számvevôszék a program végrehajtása során jogo-

sult arra, hogy megbízottakat vagy meghatalmazott képviselôket küldjön ki 

az alábbi feladatok elvégzésére:

a) szakmai vagy pénzügyi küldetések vagy ellenôrzések a Magyar Köztár-

saságban;

b) vizsgálatok szabálytalanságok és csalások felderítése céljából.

Az ilyen küldetések, ellenôrzések és vizsgálatok többek között a rendszerek 

és eljárások megvizsgálásából, helyszíni ellenôrzésekbôl állhatnak, az aláb-

biakra vonatkozóan:

• a projektek és a kedvezményezettek, és

• a program keretében támogatásban részesülô kedvezményezettek részére 

árukat és szolgáltatásokat értékesítô szállítók, az árajánlatok és a szám-

lák közgazdasági valóságtartalma, valamint a származási tanúsítványok el-

len ôrzése.

A Közösség elôzetesen értesíti a Magyar Köztársaság hatóságait az ilyen kül-

de tésekrôl és ellenôrzésekrôl.

(SAPARD Többéves Pénzügyi Megállapodás 117/2001. (VI.30.) kor-

mányrendelet 2.§ 3. cikk 1. pontja)

1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról.

122/A. § Az EU-programok végrehajtásáért felelôs fejezet kötelessége a kedvezményezettekkel kötött szerzôdésben ki-

köt ni azt a feltételt, hogy a kedvezményezett köteles az ellenôrzés érdekében az Európai Bizottság, az Államháztartási 

Hivatal, a kincstár és a Kormányzati Ellenôrzési Hivatal képviselôit ellenôrzési munkájukban a helyszínen is a megfelelô 

dokumentumok, számlák, a program megvalósítását igazoló anyagok rendelkezésre bocsátásával segíteni.



A „Regionális politika,
strukturális eszközök koordinációja”

témakörben eddig megjelent 
Európai Füzetek:

Dr. Horváth Gyula – Dr. Szaló Péter
Területfejlesztés és régiók



Beszteri Zsuzsa

fôosztályvezetô-helyettes

Pénzügyminisztérium

Füzetünkben gyakran felbukkan ez a két kifejezés: Strukturális Alapok, 

Kohéziós Alap. Olvasóink valószínûleg jól tudják: az uniós alapoknak azt 

a célt kell szolgálniuk, hogy a hátrányos helyzetbe került területek elin-

dulhassanak a felzárkózás útján. 2004-tôl kezdôdôen – a közösségi és 

az azokat kiegészítô hazai forrásokból – 100 milliárdos nagyságrendû 

összegre számíthatnak az elmaradott hazai régiók. A szabályok azonban 

módfelett gondos gazdálkodást követelnek. Erre nézve álljon itt egy jelleg-

zetesen uniós paragrafus egy részlete: „A Strukturális Alapok tekintetében 

a tagállamok viselik a felelôsséget a szabálytalanságok kivizsgálásáért és a 

szükséges pénzügyi korrekciók végrehajtásáért. Szabálytalanság nemcsak 

és nem elsôsorban csalás vagy a szabályoktól való szándékos eltérés lehet, 

hanem egyszerû, figyelmetlenségbôl adódó hiba is.” Hibát elkövetni pedig 

igen könnyû, ezt elkerülendô semmiképpen sem haszontalan foglalatosság 

e füzet alapos tanulmányozása.

Dobó Ágnes

fogalmazó

Pénzügyminisztérium


