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Jogszabályok

A Kormány
227/2008. (IX. 11.) Korm.

rendelete
a Záhony térségében a vasúti,

valamint a belsõ közúti infrastruktúra
fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások

megvalósításával összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé

nyilvánításáról szóló
76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

módosításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt je-
lentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §
(5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megál-
lapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

A Záhony térségében a vasúti, valamint a belsõ közúti
infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások
megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §
(1) bekezdés b)–c) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[A Kormány kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítja a
mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket,
amelyek alapját a következõ beruházások képezik:]

„b) Záhony térségében a vasúti infrastruktúra fejleszté-
se (100-as fõvonalon kívül) az árufuvarozási határátmene-
tet biztosító széles és normál nyomtávú gerinchálózat üte-
mes felújítása;

c) Záhony térségében vasúti infrastruktúra fejlesztése,
az árufuvarozási és logisztikai kapacitásokat kiszolgáló
vontató vágány-hálózat ütemes felújítása.”

2. §

(1) Az R. melléklete 2. pontjának elsõ „Beruházás”
címû oszlopában a „Záhony térségében a vasúti infrastruk-
túra fejlesztése, az árufuvarozási határátmenetet biztosító
széles és normál nyomtávú gerinchálózat, valamint az áru-
fuvarozási és logisztikai kapacitásokat kiszolgáló vontató
vágány-hálózat ütemes felújítása – munkák Komoró állo-
máson” szövegrész helyébe a „Záhony térségében a vasúti
infrastruktúra fejlesztése (100-as fõvonalon kívül) az áru-

fuvarozási határátmenetet biztosító széles és normál
nyomtávú gerinchálózat ütemes felújítása” szöveg lép.

(2) Az R. melléklete 3. pontjának elsõ „Beruházás”
címû oszlopában a „Záhony térségében a vasúti infrastruk-
túra fejlesztése, az árufuvarozási határátmenetet biztosító
széles és normál nyomtávú gerinchálózat, valamint az áru-
fuvarozási és logisztikai kapacitásokat kiszolgáló vontató
vágány-hálózat ütemes felújítása – munkák Fényeslitke
térségében” szövegrész helyébe a „Záhony térségében
vasúti infrastruktúra fejlesztése, az árufuvarozási és lo-
gisztikai kapacitásokat kiszolgáló vontató vágány-hálózat
ütemes felújítása” szöveg lép.

3. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba
azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követõen in-
dult ügyekben kell alkalmazni.

(2) E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
228/2008. (IX. 12.) Korm.

rendelete
a 2007–2013. programozási idõszakban az Európai
Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközbõl

társfinanszírozott
Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI

Határon Átnyúló Együttmûködési Program
végrehajtásáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meg-
állapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés a)–b) pontjában megállapított feladat-
körében eljárva a következõket rendeli el:

I. Fejezet

A RENDELET HATÁLYA

1. §

(1) E rendelet szabályozza a 2007–2013. programozási
idõszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Tá-
mogatási Eszköz (a továbbiakban: Támogatási Eszköz) ál-
tal társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Romá-
nia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttmûködési
Program (a továbbiakban: Program) keretében biztosított
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közösségi támogatás és hazai társfinanszírozás felhaszná-
lásának lebonyolítását és ellenõrzését.

(2) E rendelet hatálya a Program végrehajtásában közre-
mûködõ, valamint a Program alapján közösségi támogatá-
si, illetve hazai társfinanszírozásból hazai társfinanszíro-
zási szerzõdés alapján vissza nem térítendõ támogatásban
részesülõ jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkezõ szervezetekre terjed ki.

2. §

A Támogatási Eszköz és a hazai társfinanszírozás fel-
használásának lebonyolítása és ellenõrzése során e rende-
let eltérõ rendelkezése hiányában az államháztartás mûkö-
dési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ámr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK

3. §

(1) E rendelet alkalmazásában
a) forrásgazda: a Támogatási Eszköz és a kapcsolódó

hazai társfinanszírozás elõirányzata esetében a tervezési,
elõirányzat-módosítási, felhasználási, beszámolási, infor-
mációszolgáltatási, ellenõrzési kötelezettségek viselõje és
jogok gyakorlója;

b) hitelesítés: a hitelesítési tevékenységre kijelölt szer-
vezet által végzett mindazon folyamatba épített adminiszt-
ratív, pénzügyi, szakmai és helyszíni ellenõrzések összes-
sége, amelyek annak megállapítására irányulnak, hogy a
partner, illetve a hazai partner a támogatási, illetve a hazai
társfinanszírozási szerzõdésben rögzített kötelezettségeit
– a vonatkozó közösségi és hazai jogszabályokkal össz-
hangban – teljesítette;

c) partner színtû hitelesítési nyilatkozat: a hitelesítési
tevékenységre kijelölt szervezet által a partner részére ki-
adott, a hitelesítés tényét igazoló dokumentum;

d) programszámla: a közösségi támogatás fogadása
céljából, adott programozási idõszakra, a program Közös
Irányító Hatósága által euróban nyitott közös bankszámla;

e) partner: több jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkezõ szervezet által közösen megvalósítandó
projekt esetén adott projektrész megvalósításáért felelõs-
séget viselõ, a Támogatási Eszközbõl származó közösségi
támogatásban részesülõ fél;

f) hazai partner: magyarországi székhellyel rendelke-
zõ partner;

g) szabálytalanság: az Európai Unió joga valamely
rendelkezésének bármiféle megsértése, illetve a nemzeti
jogszabályok elõírásainak, illetve a támogatási szerzõdés-
ben a felek által vállalt kötelezettségeknek a megsértése,
amely az Európai Unió általános költségvetését az általá-
nos költségvetésre rótt indokolatlan költség formájában

sérti vagy sértheti, illetve amelyek eredményeképpen a
Magyar Köztársaság pénzügyi érdekei sérülnek, illetve sé-
rülhetnek;

h) rendszerjellegû szabálytalanság: adott operatív
program irányítási és ellenõrzési rendszerébõl fakadó sza-
bálytalanság.

(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmak
az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatá-
sok felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi
megállapodások alapján finanszírozott programok moni-
toring rendszerének kialakításáról és mûködésérõl szóló
102/2006. (IV. 28.) Korm. rendeletben, a 2007–2013.
programozási idõszakban az Európai Regionális Fejleszté-
si Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós
Alapból származó támogatások felhasználásának alapvetõ
szabályairól és felelõs intézményeirõl szóló 255/2006.
(XII. 8.) Korm. rendeletben, a 2007–2013 programozási
idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, vala-
mint az Elõcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai
Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok
egyes, a területi együttmûködéshez kapcsolódó program-
jaiból származó támogatások hazai felhasználásának in-
tézményeirõl szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendeletben,
a 2007–2013. programozási idõszakban az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap, valamint az Elõcsatlakozási Támo-
gatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttmû-
ködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló
35/2008 (II. 23.) Korm. rendeletben, az Európai Szom-
szédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására
vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról
szóló 2006. október 24-i 1638/2006/EK európai parlamen-
ti és tanácsi rendeletben, valamint az Európai Szomszédsá-
gi és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonat-
kozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló
2006. október 24-i 1638/2006/EK európai parlamenti és
bizottsági rendelet keretében finanszírozott, határon át-
nyúló együttmûködési programok végrehajtási szabályai-
nak megállapításáról szóló 2007. augusztus 9-i
951/2007/EK bizottsági rendeletben foglaltak szerint ér-
telmezendõk.

II. Fejezet

A FORRÁSOK TERVEZÉSE

4. §

(1) A Támogatási Eszköz és a kapcsolódó hazai társfi-
nanszírozás támogatásait az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) és a végre-
hajtásáról rendelkezõ jogszabályok, illetve az Ámr. 22. §
(2) bekezdése szerinti tervezési tájékoztató elõírásai sze-
rint a forrásgazdának kell megterveznie.

(2) A Programra tervezett közösségi forrást és a kapcso-
lódó hazai társfinanszírozást ugyanazon az elõirányzaton
kell megjeleníteni.
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(3) Az elõirányzatok tervezésénél figyelembe kell
venni:

a) a költségvetési tervezés ütemezésével összhangban
a programidõszak kötelezettségvállalási keret-elõirányza-
taira vonatkozó adatait és – az elmúlt év tényleges kifizeté-
seinek, a várható teljesítés, illetve a Program, annak lezá-
rulásáig várható kifizetési ütemére vonatkozó – kifizetési
elõrejelzését;

b) az Európai Bizottság által elfogadott programot.

III. Fejezet

A PROGRAMSZINTÛ VÉGREHAJTÁS RÉSZLETES
SZABÁLYAI

A közösségi hozzájárulások fogadására és kifizetésére
szolgáló kincstári bankszámlák

5. §

(1) Az Európai Bizottságtól érkezõ elõfinanszírozás,
idõközi kifizetések és végsõegyenleg kifizetés fogadására
a Közös Irányító Hatóság euró programszámlát nyit a Ma-
gyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár).

(2) A megnyitott programszámla felett a Közös Irányító
Hatóság rendelkezik.

(3) A programszámla vezetésével kapcsolatos bármine-
mû költség elszámolása közvetlenül a program Technikai
Segítségnyújtás forrásának terhére történik.

(4) A bankszámláról indított átutalásokhoz az átutalási
megbízást minden esetben az IMIR 2007–2013-ban kell
kiállítani.

6. §

(1) A Közös Irányító Hatóság gondoskodik euró lebo-
nyolítási bankszámla (a továbbiakban: lebonyolítási szám-
la) megnyitásáról a Kincstárnál.

(2) A lebonyolítási számla szolgál az elõleg-, idõközi-
és végsõegyenleg-fizetési kérelem (a továbbiakban: fize-
tési kérelem) alapján közösségi támogatásra jogosult költ-
ségeknek a Támogatási Eszközbõl történõ megtérítésére a
Közös Irányító Hatóság által, illetve a Kedvezményezett
által bármilyen jogcímen történõ visszafizetésére, vala-
mint a Technikai Segítségnyújtás források kifizetésére.

(3) E lebonyolítási számla felett a Közös Irányító Ható-
ság – a Technikai Segítségnyújtást kivéve – rendelkezési
jogot biztosíthat a pénzügyi átutalási egységnek.

(4) A lebonyolítási számla feletti rendelkezési jogosult-
ságot két bejelentett személy együttes aláírásával lehet
gyakorolni.

(5) A lebonyolítási számla vezetésével kapcsolatos bár-
minemû költség elszámolása közvetlenül a központi költ-
ségvetés terhére történik az Uniós Fejlesztések fejezet ter-
hére.

(6) A bankszámláról indított átutalásokhoz az átutalási
megbízást minden esetben az IMIR 2007–2013-ban kell
kiállítani.

(7) A Kincstár a bankszámlakivonatot két eredeti pél-
dányban állítja elõ. Az egyik példányt a pénzügyi átutalási
egységnek, a másik példányt pedig a Közös Irányító Ható-
ság részére küldi meg.

7. §

A Kincstár által kiállított bankszámlakivonatok adatait
a bankszámla felett rendelkezõknek az IMIR
2007–2013-ben a kézhezvételt követõ 5 munkanapon be-
lül kell rögzíteni, és a rögzítést követõ 2 munkanapon belül
jóváhagyni.

Az Európai Bizottságtól érkezõ kifizetések, elszámolás

8. §

Az Európai Bizottságtól érkezõ kifizetésekkel kapcso-
latos igényléseket és elszámolásokat az IMIR
2007–2013-ban kell összeállítani.

Elõleg

9. §

A támogatás – a közösségi hozzájárulás és a hazai társfi-
nanszírozás – kifizetése a Kedvezményezettek, illetve a
hazai partner részére a támogatásokra a Közös Irányító
Hatóság által a Bizottság 951/2007/EK rendeletének
23. cikke (1) bekezdése alapján kötelezõen alkalmazni
rendelt szerzõdéses eljárásokkal összhangban, az azokban
meghatározott ütemezés szerint az egyes projektszaka-
szokra a támogatási szerzõdésben meghatározott támoga-
tási részletek 80%-a elõlegként kerülhet kifizetésre.

A közösségi hozzájárulás forráslehívása és kifizetése

10. §

(1) A Közös Technikai Titkárság ellenõrzi a Kedvezmé-
nyezett által benyújtott elõlegfizetési kérelmet, projekt
elõrehaladási jelentést, a partnerszintû hitelesítési nyilat-
kozatok és számlaösszesítõk alapján összeállított projekt-
szintû hitelesítési nyilatkozatot, és a projektszinten össze-

628 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 9. szám



sített számlalistát, valamint a fizetési kérelmet. A Közös
Technikai Titkárság rögzíti a fizetési kérelem adatait az
IMIR 2007–2013-ban és kezdeményezi a pénzügyi átuta-
lási egységnél a közösségi hozzájárulás kifizetési folya-
matának elindítását.

(2) A Közös Technikai Titkárság kezdeményezése alap-
ján a pénzügyi átutalási egység összeállítja az IMIR
2007–2013-ban rögzített, még le nem hívott közösségi tá-
mogatásra jogosult hitelesített költségek összesítését tar-
talmazó dokumentációt (a továbbiakban: forráslehívási
dokumentáció), majd azt elektronikusan és nyomtatott for-
mában benyújtja jóváhagyásra a Közös Irányító Hatóság-
hoz.

(3) A Közös Irányító Hatóság a közösségi hozzájárulás
forráslehívási dokumentáció benyújtását követõen dönt an-
nak jóváhagyásáról vagy elutasításáról, és jóváhagyás ese-
tén gondoskodik a közösségi támogatás átutalásáról az álta-
la kezelt programszámla egyenlegének erejéig az euró lebo-
nyolítási bankszámlára. A Közös Irányító Hatóság az euró
program számláról részteljesítést nem végez. Amennyiben a
programszámla egyenlege nem elegendõ az utalás teljesíté-
séhez, a Közös Irányító Hatóság gondoskodik a megfelelõ
összeg Európai Bizottságtól történõ lehívásáról.

(4) A pénzügyi átutalási egység a lebonyolítási bank-
számlán történt jóváírásról szóló bankszámlakivonat kéz-
hezvételét követõen indítja a Kedvezményezettek bank-
számláinak javára a közösségi támogatások kifizetésre jó-
váhagyott összegét euróban.

(5) Az euró lebonyolítási bankszámláról csak akkor le-
het átutalást kezdeményezni, ha a kifizetési kérelemmel
kapcsolatos adatok az IMIR 2007–2013-ben rögzítésre és
jóváhagyásra kerültek.

(6) A pénzügyi átutalási egység minden hónap 10-éig
gondoskodik a Kedvezményezett(ek)nek juttatott közös-
ségi forrásokról készült – a kincstári rendszer mûködésé-
vel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások teljesítésének
rendjérõl szóló miniszteri rendeletben szabályozott – ki-
egészítõ szelvény megküldésérõl a Közös Irányító Hatósá-
gon keresztül a Kincstárnak.

Technikai Segítségnyújtás forráslehívása

11. §

(1) A Technikai Segítségnyújtásból finanszírozott tevé-
kenységek a Közös Monitoring Bizottság által elfogadott
egyedi Technikai Segítségnyújtás projektek keretében ke-
rülnek megvalósításra.

(2) Az Európai Bizottság által a 951/2007/EK rendelet
26. cikke alapján évente elõfinanszírozásként, illetve ki-
egészítõ elõfinanszírozásként folyósított közösségi hozzá-
járulásnak a Közös Technikai Titkárságot mûködtetõ szer-
vezet által megvalósuló Technikai Segítségnyújtás projek-

tekre vonatkozó összegét a Közös Irányító Hatóság a prog-
ramszámlán való jóváírást követõen továbbutalja a lebo-
nyolítási számlára.

(3) A Közös Technikai Titkárságot mûködtetõ szervezet
az általa megvalósított Technikai Segítségnyújtás projek-
tek keretében felhasznált elõfinanszírozás vonatkozásában
éves elszámolást készít és biztosítja a Közös Irányító Ha-
tóságnak az elõfinanszírozási kérelem, az idõközi pénz-
ügyi jelentés, és a külsõ audit jelentés összeállításához
szükséges adatokat.

(4) A Közös Irányító Hatóság gondoskodik a lebonyolí-
tási bankszámlán jóváírt támogatási összegek kifizetésérõl
a Közös Technikai Titkárságot mûködtetõ szervezet elkü-
lönített számlájának javára.

(5) Az éves elszámolás benyújtását követõen, a Közös
Irányító Hatóság gondoskodik az elõfinanszírozáson, illet-
ve kiegészítõ elõfinanszírozáson felül fennmaradó közös-
ségi hozzájárulás átutalásáról a lebonyolítási számlára.

IV. Fejezet

A HAZAI SZINTÛ LEBONYOLÍTÁS RÉSZLETES
SZABÁLYAI

12. §

(1) A Program keretében meghirdetett pályázatokon kö-
zösségi támogatásra jóváhagyott projektek hazai partnerei
számára az alanyi jogon járó – a hazai partner projektré-
szének legfeljebb 5%-ának megfelelõ összegû – kapcsoló-
dó hazai társfinanszírozást további pályáztatás nélkül a
nemzeti hatóság biztosítja.

(2) A hazai partnerek számára a hazai társfinanszírozás
maximális összegét euróban kell rögzíteni. A hazai partne-
rek részére a hazai társfinanszírozás euróban kerül kifize-
tésre.

(3) A nemzeti hatóság felelõs a hazai társfinanszírozási
szerzõdés megkötéséért a hazai partnerekkel.

(4) A hazai társfinanszírozási szerzõdésben elõ kell írni
a hazai partner részére, hogy szabálytalanság esetén,
amennyiben a közösségi támogatási összeg szabálytalan-
sággal érintett rá esõ részét a Kedvezményezett részére ha-
táridõre nem fizeti vissza, a nemzeti hatóság ezen összeget
követelheti tõle.

(5) A nemzeti hatóság biztosítékok adását írja elõ a társ-
finanszírozásra vonatkozóan.

Hitelesítés

13. §

(1) A Program keretében megítélt közösségi támogatás
és a hazai társfinanszírozás felhasználásának hitelesítése a
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hitelesítési tevékenységre jogszabály által kijelölt szerve-
zet feladata.

(2) Az elszámolható költségek körét a pályázati kiírás
tartalmazza.

14. §

(1) A hitelesítés részeként a hitelesítési tevékenységre
kijelölt szervezetnek gondoskodnia kell a hazai partner ál-
tal benyújtott valamennyi, a felmerült és a partner által ki-
fizetett költséget alátámasztó dokumentum formai és tar-
talmi ellenõrzésének lefolytatásáról.

(2) A dokumentum alapú ellenõrzés keretében különö-
sen a következõket kell ellenõrizni:

a) a partner által benyújtott jelentésben szereplõ költsé-
gek kifizetésre kerültek és számlákkal vagy egyéb, a gaz-
dasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylattal meg-
felelõen alátámasztottak;

b) a benyújtott számlák vagy egyéb, a gazdasági ese-
ményt hitelesen dokumentáló bizonylatok valós költsége-
ken alapulnak, és a Program keretében jóváhagyott projekt
kapcsán merültek fel;

c) a benyújtott számlán vagy egyéb, a gazdasági ese-
ményt hitelesen dokumentáló bizonylaton szereplõ teljesí-
tés összhangban van a pályázatra vonatkozó döntéssel és a
támogatási szerzõdéssel;

d) a költségek elszámolhatók a Program keretében
meghatározott elszámolhatósági szabályoknak megfele-
lõen, a közösségi és hazai jogszabályokkal összhangban;

e) a költségeket alátámasztó dokumentumok teljes kö-
rûek, formai és tartalmi szempontból megfelelõek;

f) a partner az összes projekttevékenységre vonatko-
zóan megfelelõ és megbízható nyilvántartási rendszerrel
rendelkezik, azaz a szükséges ellenõrzési nyomvonal léte-
zik;

g) a Támogatási Eszközbõl származó közösségi támo-
gatás, illetve a hazai társfinanszírozás felhasználása során
nem történt szabálytalanság;

h) a kettõs finanszírozás nem valósul meg;
i) a beadott bizonylatok, dokumentumok alapján meg-

állapítható, hogy az állami támogatásokkal, a környezet-
védelemmel, az esélyegyenlõséggel és a fenntartható fej-
lõdéssel kapcsolatos hazai és nemzetközi jogszabályok-
ban, illetve a szerzõdésben foglalt követelményeket betar-
tották;

j) a beadott bizonylatok, dokumentumok alapján meg-
állapítható, hogy a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonat-
kozó közösségi jogszabályokat, illetve a szerzõdésben
foglalt rendelkezéseket betartották;

k) a beadott bizonylatok, dokumentumok alapján meg-
állapítható, hogy a közbeszerzésekre vonatkozóan a kö-
zösségi és nemzeti szabályokat betartották;

l) a projektek támogatási szerzõdéseknek megfelelõ fi-
zikai és pénzügyi elõrehaladását;

m) a teljesítés igazolását.

(3) A hitelesítés részeként a hitelesítési tevékenységre
kijelölt szervezet köteles gondoskodni a közbeszerzések-

rõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény és a közbeszerzésekre
vonatkozó közösségi rendelkezések elõírásai teljesülésé-
nek ellenõrzésérõl.

(4) A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet jogo-
sult a közbeszerzési eljárás valamennyi dokumentumát a
partnertõl bekérni, illetve az eljárás bármely szakaszában
képviselõt delegálni.

15. §

(1) A hitelesítés részeként a hitelesítési tevékenységre
kijelölt szervezetnek gondoskodnia kell a kockázatelem-
zésen alapuló mintavételezéssel kiválasztott projektek
megvalósításának helyszíni ellenõrzésérõl.

(2) Amennyiben a partnernek nyújtott támogatás nem
éri el az 1 millió eurót, a hitelesítési tevékenységre kijelölt
szervezet a projekt partner által megvalósított részét koc-
kázatelemzéssel választja ki helyszíni ellenõrzésre. A zá-
rójelentés elfogadása elõtt legalább egy helyszíni ellenõr-
zést le kell folytatni.

(3) Amennyiben a partnernek nyújtott támogatás nem
éri el az 1 millió eurót, de meghaladja a 200 ezer eurót, és a
kockázatelemzés eredménye indokolja, legalább két alka-
lommal kell ellenõrzést lefolytatni, amelybõl egy a projekt
befejezése és a zárójelentés elfogadása között történik.

(4) Amennyiben a partnernek nyújtott támogatás 1 mil-
lió euró vagy annál több, a hitelesítési tevékenységre kije-
lölt szervezet a projekt partner által megvalósított részét
minden projekt elõrehaladási jelentés elfogadása elõtt a
helyszínen ellenõrzi, de ettõl eltekinthet, ha a projekt elõ-
rehaladási jelentés elfogadása elõtti 12 hónapban már tör-
tént helyszíni ellenõrzés. A projekt befejezése és a záró je-
lentés elfogadása között kötelezõ helyszíni ellenõrzés le-
folytatása.

(5) A helyszíni ellenõrzések során ellenõrizni kell külö-
nösen:

a) a projektnek a partner által megvalósított része tá-
mogatási szerzõdésnek megfelelõ fizikai és pénzügyi elõ-
rehaladását;

b) az elõrehaladási jelentések és a projekt partner által
megvalósított része tényleges fizikai és pénzügyi elõreha-
ladásának összhangját;

c) hogy a fizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok
eredeti példánya a partnernél rendelkezésre áll és fellelhe-
tõ, továbbá megegyezik a partner által a fizetési kérelem-
hez benyújtott hiteles másolatokkal;

d) a partner által benyújtott nyilatkozat összhangját az
azt megalapozó bizonylatokkal;

e) a teljesítés támogatási szerzõdéssel való összhang-
ját;

f) a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közös-
ségi szabályok betartását;

g) a beszerzésekre vonatkozó közösségi és nemzeti
szabályok betartását;

h) az állami támogatásokkal, a környezetvédelemmel,
az esélyegyenlõséggel és a fenntartható fejlõdéssel kap-
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csolatos hazai és nemzetközi jogszabályokban, illetve a
szerzõdésben foglalt követelmények betartását.

(6) A helyszíni ellenõrzések keretében a fizetési kére-
lemben szereplõ költségek elszámolhatóságának megálla-
pításához ellenõrizni kell a számlákat, ezek között a koráb-
bi számlaösszesítõ(k)ben feltüntetett, de másolatban be
nem nyújtott számlákat is, a számlákhoz kapcsolódó szer-
zõdéseket, és az azokhoz kapcsolódó teljesítésigazolá-
sokat.

(7) A hitelesítési tevékenységet megfelelõen dokumen-
tálni kell, rögzítve az elvégzett munkát, a hitelesítés ered-
ményeit, valamint szabálytalanságok és hibák feltárása
esetén a megtett intézkedéseket.

(8) A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet a (2)
és (5) bekezdés szerinti ellenõrzések elvégzését követõen
partner szintû hitelesítési nyilatkozatot állít ki a projekt
partner részére a Bizottság 951/2007/EK rendeletének
23. cikkébe foglalt rendelkezésekkel összhangban.

(9) Hazai székhellyel rendelkezõ Kedvezményezett ese-
tén a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet ellátja a
költségek projekt szintû hitelesítési feladatait, amelynek
során

a) a projekt szintû hitelesítési nyilatkozat kiállításához
a Kedvezményezett a partner szintû hitelesítési nyilatko-
zatokat benyújtja a hitelesítési tevékenységre kijelölt szer-
vezethez;

b) a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet ellen-
õrzi, hogy a partneri szintû hitelesítési nyilatkozatokat az
adott részt vevõ ország hitelesítésre kijelölt szervei állítot-
ták-e ki, valamint formai és számszaki hibát nem tartal-
maznak;

c) a partner szintû hitelesítési nyilatkozatok alapján, a
hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet projekt szintû
hitelesítési nyilatkozatot állít ki a Kedvezményezett részé-
re a Bizottság 951/2007/EK rendeletének 23. cikkébe fog-
lalt rendelkezéseknek megfelelõ formai követelmények
szerint a projekt szintû költségek igazolására.

Társfinanszírozási források fogadására és kifizetésére
szolgáló kincstári bankszámlák

16. §

(1) A Program hazai társfinanszírozását a nemzeti ható-
ságot mûködtetõ központi költségvetési szerv biztosítja,
az általa nyitott fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási
keretszámlán keresztül.

(2) A fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keret-
számla felett a nemzeti hatóság rendelkezik.

(3) A bankszámla vezetésével kapcsolatos bárminemû
költség elszámolása közvetlenül a központi költségvetés-
bõl történik az Uniós Fejlesztések fejezet terhére.

(4) A bankszámláról indított átutalásokhoz az átutalási
megbízást minden esetben az IMIR 2007–2013-ban kell
kiállítani.

(5) Az IMIR 2007–2013-ban kiállított átutalási megbí-
zásokat elektronikus formában kell pénzügyi teljesítésre
átadni a Kincstárnak.

(6) A Kincstár a bankszámlakivonatot két eredeti pél-
dányban állítja elõ. Az egyik példányt a nemzeti hatóság, a
másik példányt pedig a nemzeti hatóságot mûködtetõ köz-
ponti költségvetési szerv részére küldi meg.

17. §

A lebonyolítási számla szolgál a hazai partner számára
történõ elõleg-, idõközi- és végsõ egyenleg fizetések hazai
társfinanszírozási részének teljesítésére, illetve a hazai
partner által bármilyen jogcímen történõ visszafizeté-
sére is.

18. §

A Kincstár által kiállított bankszámlakivonatok adatait
a bankszámla felett rendelkezõknek az IMIR
2007–2013-ban a kézhezvételt követõ 5 munkanapon be-
lül kell rögzíteni, és a rögzítést követõ 2 munkanapon belül
jóváhagyni.

Hazai társfinanszírozás forráslehívása és kifizetése

19. §

(1) A nemzeti hatóság biztosítja a hazai társfinanszíro-
zás összegének rendelkezésre állását a lebonyolítási euró
bankszámlán, annak érdekében, hogy a hazai partnert
megilletõ hazai társfinanszírozás összege kifizetésre ke-
rüljön.

(2) A hazai társfinanszírozás terhére elszámolható költ-
ségeket és ezek alapján a kiutalandó hazai társfinanszíro-
zás összegét minden esetben euróban kell megállapítani. A
forintban, valamint eurótól eltérõ külföldi pénznemben ki-
állított számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen
dokumentáló bizonylat esetén a költségeket a közösségi
támogatási szerzõdésben elõírt árfolyam átváltási módszer
szerint kell euróra átszámítani. Az átszámított euró érték-
bõl a hazai társfinanszírozási rész euróban kerül kifize-
tésre a partner részére.

(3) A pénzügyi átutalási egység összeállítja az IMIR
2007–2013-ban rögzített, még le nem hívott hazai társfi-
nanszírozásra jogosult hitelesített költségek összesítését
tartalmazó dokumentációt (a továbbiakban: hazai társfi-
nanszírozás forráslehívási dokumentáció), majd elektroni-
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kusan és nyomtatott formában benyújtja jóváhagyásra a
nemzeti hatósághoz.

(4) A nemzeti hatóság a hazai társfinanszírozás forrásle-
hívási dokumentáció benyújtását követõ 8 munkanapon
belül mintavételes ellenõrzést indíthat, amelyrõl értesíti a
pénzügyi átutalási egységet. Amennyiben a nemzeti ható-
ság ellenõrzést indít, azt köteles 5 munkanapon belül le-
folytatni, és annak eredményérõl értesíteni a pénzügyi kifi-
zetési egységet és a Közös Technikai Titkárságot.
Amennyiben a nemzeti hatóság 8 munkanapon belül nem
értesíti a pénzügyi átutalási egységet és a Közös Technikai
Titkárságot, illetve amennyiben az ellenõrzés során min-
dent rendben talál, intézkedik a jóváhagyott hazai társfi-
nanszírozási összeg fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasz-
nálási keretszámláról az euró lebonyolítási bankszámlára
történõ utalásáról. A nemzeti hatóság a fejezeti kezelésû
elõirányzat-felhasználási keretszámláról részteljesítést
nem végez.

(5) A forráslehívás jóváhagyása után a fejezeti kezelésû
elõirányzat-felhasználási keretszámláról csak akkor lehet
átutalást kezdeményezni, ha az adatok az IMIR
2007–2013-ban rögzítésre és jóváhagyásra kerültek.

(6) A pénzügyi átutalási egység a bankszámlán történt
jóváírásról szóló bankszámlakivonat kézhezvételét követõ
5 munkanapon belül indítja a hazai partnerek bankszám-
láinak javára a hazai társfinanszírozás összegét euróban.

(7) Az euró lebonyolítási bankszámláról csak akkor
lehet átutalást kezdeményezni, ha az adatok IMIR
2007–2013-ban rögzítésre és jóváhagyásra kerültek.

Szabálytalanságok kezelése

20. §

(1) A Közös Irányító Hatóságot, illetve nemzeti hatósá-
got mûködtetõ központi költségvetési szerv, és a hitelesí-
tési tevékenységre kijelölt szervezet vezetõje (a továb-
biakban: a szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szerve-
zet vezetõje) kijelöli a szervezet hatáskörébe tartozó, a
szabálytalansági ügyek nyilvántartásáért és jelentéséért fe-
lelõs szervezeti egységet vagy személyt (a továbbiakban:
szabálytalanság-felelõs).

(2) A szabálytalanság-felelõs gondoskodik
a) a szabálytalanságok nyilvántartásáról;
b) a szabálytalansági vizsgálat lefolytatásáról;
c) a szabálytalanságokkal kapcsolatos negyedéves je-

lentések összeállításáról;
d) az IMIR 2007–2013 szabálytalanságokkal kapcsola-

tos adatokkal történõ feltöltésérõl;
e) az OLAF (Európai Csalásellenes Hivatal) Koordiná-

ciós Irodával (a továbbiakban: OLAF Koordinációs Iroda)
történõ együttmûködésrõl.

21. §

(1) A támogatási döntéstõl a projekt fenntartási idõszak
végéig a nemzeti hatóság, illetve a hitelesítési tevékeny-
ségre kijelölt szervezet azon tagja, akinek szabálytalansági
gyanú tudomására jutott, azonnal írásban rögzíti a gyanút,
és a gyanú bejelentést haladéktalanul megküldi a szervezet
szabálytalanság-felelõsének.

(2) A szervezet szabálytalanság-felelõse a bejelentést
követõ 2 munkanapon belül tájékoztatja a szervezet veze-
tõjét a gyanúról, és egyúttal javaslatot tesz annak kivizsgá-
lására vagy a vizsgálat mellõzésére.

(3) A nemzeti hatóság vezetõje, illetve a hitelesítési te-
vékenységre kijelölt szervezet vezetõje a tudomásszerzést
követõen 2 munkanapon belül dönt arról, hogy a tudomá-
sára jutott szabálytalansági gyanú bejelentést kivizsgálja,
vagy az erre irányuló javaslatot elutasítja. A nemzeti ható-
ság vezetõje a vizsgálat lefolytatására a hitelesítési tevé-
kenységre kijelölt szervezet vezetõjét felkérheti, a kapcso-
lódó dokumentumok egyidejû átadásával.

(4) A szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet
vezetõje szabálytalanság gyanújáról való tudomásszerzés
esetén, amennyiben a gyanú megalapozott, köteles sza-
bálytalansági vizsgálati eljárást lefolytatni.

(5) A szabálytalansági vizsgálat elrendelésérõl szóló
döntéssel egyidejûleg a nemzeti hatóság vagy a hitelesítési
tevékenységre kijelölt szervezet vezetõje rendelkezhet az
érintett projekttel kapcsolatos kifizetések teljes vagy rész-
leges felfüggesztésérõl.

(6) A szabálytalanság-felelõs a szabálytalansági vizsgá-
lat elrendelésének vagy elutasításának tényét a döntést kö-
vetõ 2 munkanapon belül rögzíti az IMIR 2007–2013-ban.
Szabálytalansági vizsgálat elrendelésérõl, továbbá a kifi-
zetések teljes vagy részleges felfüggesztésérõl a szabályta-
lanság-felelõs a döntést követõ 5 munkanapon belül érte-
síti a Kedvezményezettet.

22. §

(1) A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet által
indított szabálytalansági vizsgálat lefolytatásának jogát a
nemzeti hatóság vezetõje az IMIR 2007–2013-ban történõ
rögzítést követõ 5 munkanapon belül magához vonhatja.
Errõl a döntésérõl írásban értesíti a hitelesítési tevékeny-
ségre kijelölt szervezet vezetõjét, és a szabálytalan-
ság-vizsgálati eljárásban érintett egyéb érdekelteket, vala-
mint felszólítja a hitelesítési tevékenységre kijelölt szerve-
zetet a szabálytalanság gyanúját alátámasztó dokumentu-
mok megküldésére.

(2) A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet sza-
bálytalanság-felelõse a rendelkezésre álló eredeti doku-
mentumokat – másolat megtartása mellett – az (1) bekez-
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dés szerinti megkereséstõl számított 3 munkanapon belül
megküldi a nemzeti hatóság részére.

(3) Ha a szabálytalanság megállapításához bíróság vagy
hatóság elõzetes döntése vagy szakértõi vizsgálat szüksé-
ges, a szabálytalansági vizsgálat felfüggeszthetõ a hatás-
körrel rendelkezõ hatóság határozatának meghozataláig,
illetve a szakvélemény kézhezvételéig. A felfüggesztés
idõtartama az elintézési határidõbe nem számít be. A nem-
zeti hatóság vagy a hitelesítési tevékenységre kijelölt szer-
vezet vezetõje a szabálytalansági vizsgálat felfüggesztésé-
nek elrendelésével egyidejûleg dönthet a kifizetések fel-
függesztésének elrendelésérõl. A kifizetések felfüggeszté-
sének elrendelésérõl és megszüntetésérõl a Kedvezménye-
zettet 5 munkanapon belül tájékoztatni kell.

23. §

(1) A szabálytalansági vizsgálat eredményérõl – a sza-
bálytalanság hiányának megállapítása esetében is – a sza-
bálytalanság-felelõs szabálytalanság-vizsgálati jelentést
készít.

(2) A szabálytalanság-vizsgálati jelentésnek legalább a
következõket kell tartalmaznia:

a) az érintett projekt megnevezését, azonosító számát,
a hazai partner azonosításához szükséges adatokat;

b) a szabálytalansággal érintett összeg mértékét finan-
szírozási forrásonként;

c) a szabálytalansági gyanú bejelentésének módját és
idejét;

d) a szabálytalansági gyanú rövid összefoglalását;
e) a vizsgálatban közremûködõk megnevezését;
f) a megvizsgált dokumentumok, körülmények és té-

nyek felsorolását;
g) amennyiben a tényállás tisztázásához szükség volt

az érintettek meghallgatására, a meghallgatott személyek
megnevezését, a meghallgatás, illetve a helyszíni vizsgálat
során készült jegyzõkönyvnek a vizsgálatot végzõ és a
meghallgatott, illetve a helyszíni vizsgálat során jelen lévõ
személyek aláírásával ellátott példányát;

h) a meghallgatott, illetve a helyszíni vizsgálat során
jelen lévõ személynek a g) pont szerinti jegyzõkönyv tar-
talmával kapcsolatos egyet nem értése esetén az erre utaló
záradékot;

i) a vizsgálat során megállapított következtetéseket, és
az azt alátámasztó dokumentumoknak a szabálytalan-
ság-felelõs által hitelesített másolatát.

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

a) a megsértett rendelkezésekre történõ hivatkozást, és
annak rögzítését, hogy a szabálytalanságnak hátrányos ha-
tása van, vagy lehet az Európai Unió vagy a Magyar Köz-
társaság költségvetésére;

b) annak megállapítását, hogy a szabálytalanság az
Európai Bizottság által meghatározott jelentéstételi köte-
lezettség alá tartozik-e;

c) annak megállapítását, hogy a szabálytalanság rend-
szerjellegû szabálytalanságnak minõsül-e;

d) amennyiben szükséges az alkalmazandó intézkedés-
re vonatkozó javaslatot.

(4) A szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet
vezetõje a szabálytalanság-vizsgálati jelentés alapján dönt
a szabálytalanság vagy annak hiánya megállapításáról és a
vizsgálat lezárásáról.

(5) A szabálytalansági vizsgálat lezárulhat:
a) annak megállapításával, hogy nem történt szabályta-

lanság és az eljárás intézkedés nélküli megszüntetésével,
vagy

b) a szabálytalanság megtörténtét megállapító, az eljá-
rást lezáró és szükség esetén intézkedést elrendelõ dön-
téssel.

(6) A közbeszerzésre, illetve a közbeszerzési eljárásra
vonatkozó jogszabályok megsértésének gyanúja esetén a
szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet vezetõje
haladéktalanul köteles a Közbeszerzési Döntõbizottság el-
járását kezdeményezni.

(7) Közbeszerzésre, illetve a közbeszerzési eljárásra vo-
natkozó jogszabályok megsértésének gyanúja esetén az
(5) bekezdés szerinti döntés meghozatalának nem elõfelté-
tele a Közbeszerzési Döntõbizottság, illetve egyéb szerv a
projekt végrehajtása során lefolytatott közbeszerzési eljá-
rással kapcsolatban hozott elmarasztaló döntése.

(8) Amennyiben a Közbeszerzési Döntõbizottság az
(5) bekezdés szerinti döntés meghozatalát követõen olyan
döntést hoz, amely ellentétes az (5) bekezdés szerinti dön-
téssel, a szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet
vezetõje megváltoztatja döntését a Közbeszerzési Döntõ-
bizottság döntésének megfelelõen.

(9) A szabálytalansági vizsgálat lezárásáról az elrendelõ
és a szabálytalansági gyanút kivizsgáló szervezeteknek a
szabálytalanság gyanújának a szabálytalanság-felelõs tu-
domására jutásától számított 45 napon belül kell gondos-
kodniuk.

(10) A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet ve-
zetõje az (5) bekezdésben foglalt döntését 2 munkanapon
belül megküldi a nemzeti hatóság vezetõjének jóváha-
gyásra. A nemzeti hatóság vezetõje a döntés kézhezvételét
követõ 8 napon belül jóváhagyja azt, vagy részletes, írás-
ban rögzített indoklás alapján más intézkedést rendel el, il-
letve elrendeli a szabálytalansági vizsgálat ismételt lefoly-
tatását.

(11) A szabálytalanság-felelõs a szabálytalansági vizs-
gálatról szóló döntés jóváhagyásának megérkezését köve-
tõ 2 munkanapon belül értesíti az ügyben, illetve az elren-
delt intézkedések végrehajtásában érintetteket, a szabály-
talanság-felelõs egyidejûleg 2 munkanapon belül rögzíti
az IMIR 2007–2013-ban a szabálytalansági döntést és az
elrendelt intézkedéseket.
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24. §

(1) A Közös Irányító Hatóságot mûködtetõ költségveté-
si szerv a honlapján közzéteszi – a személyes adatok kivé-
telével – a szabálytalansági eljárásban a Közös Irányító
Hatóságot mûködtetõ költségvetési szerv és a hitelesítési
tevékenységre kijelölt szervezet által hozott, szabálytalan-
ság megtörténtét megállapító döntéseket, a döntést követõ
30 napon belül a Kedvezményezett nevének, a projekt cí-
mének, a szabálytalanság elkövetése módjának, a szabály-
talanság következményének, és a szabálytalansággal érin-
tett összegnek a feltüntetésével.

(2) Amennyiben az Európai Bizottság, vagy más, ellen-
õrzést végzõ szervezet szabálytalanság gyanújáról értesíti
a Közös Irányító Hatóságot, illetve nemzeti hatóságot mû-
ködtetõ központi költségvetési szerv vezetõjét, akkor az
(vagy döntése alapján a hitelesítési tevékenységre kijelölt
szervezet vezetõje) köteles elrendelni a szabálytalansági
vizsgálati eljárást, vagy intézkedni arról, hogy a hitelesíté-
si tevékenységre kijelölt szervezet a szabálytalansági vizs-
gálati eljárást lefolytassa. Ha a Közös Irányító Hatóságot,
illetve nemzeti hatóságot mûködtetõ központi költségveté-
si szerv vezetõje az ellenõrzést végzõ szerv megállapítá-
sait elfogadja, további vizsgálat lefolytatása nélkül megál-
lapíthatja a szabálytalanságot, és szükség esetén az alkal-
mazandó intézkedéseket.

25. §

Rendszerjellegû szabálytalanság megállapításáról a
szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet szabály-
talanság-felelõse köteles a szervezet belsõ ellenõrzését és
a nemzeti hatóságot 15 munkanapon belül értesíteni.

26. §

(1) A Közös Irányító Hatóság, illetve nemzeti hatóság
köteles gondoskodni a már kifizetett, de szabálytalanul
felhasznált támogatási összegeknek a Kedvezményezet-
tektõl, illetve a partnerektõl történõ behajtásáról. A behaj-
tott összeg közösségi hozzájárulási részét az euró lebonyo-
lítási bankszámlán történõ jóváírásról szóló bankszámla-
kivonat kézhezvételét követõ 5 munkanapon belül a közös
programszámlára kell visszautalni. A behajtott összeg ha-
zai társfinanszírozási részét pedig az euró lebonyolítási
bankszámlán történõ jóváírásról szóló bankszámlakivonat
kézhezvételét követõ 5 munkanapon belül az elõirány-
zat-felhasználási keretszámlára kell visszautalni.

(2) Az Európai Bizottságtól érkezõ, hazai székhellyel
rendelkezõ partnert érintõ visszafizetésre irányuló felszó-
lítás esetén, amennyiben a szabálytalanságban érintett
összeg behajthatatlan, akkor az Áht. 13/C. § értelmében a
szabálytalanságért felelõs, illetve annak hiányában a sza-
bálytalanul felhasznált forrást folyósító fejezet költségve-

tésébõl kell az érintett összeget a vonatkozó program euró
lebonyolítási bankszámlájára visszapótolni.

(3) Amennyiben a szabálytalanságban érintett összege-
ket a program zárásáig nem sikerült behajtani, akkor a be-
hajtásra tett kísérletek és intézkedések valamennyi doku-
mentációját a Közös Irányító Hatóság, illetve nemzeti ha-
tóság legalább a program zárását követõ hetedik év végéig
megõrzi.

27. §

(1) A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet sza-
bálytalanság-felelõse minden negyedévet követõ 4 héten
belül az Európai Bizottság által meghatározott formában
és tartalommal elkészíti a szabálytalansági jelentést, és
megküldi a Közös Irányító Hatóság, illetve nemzeti ható-
ság szabálytalanság-felelõse részére.

(2) Minden negyedévet követõ 7 héten belül a Közös
Irányító Hatóságot mûködtetõ költségvetési szerv az elõzõ
negyedévben lezárt szabálytalansági vizsgálatokról sza-
bálytalansági jelentést küld az OLAF Koordinációs Iroda
részére. A jelentés részeként, bármely projekt korábbi ne-
gyedéves jelentésére hivatkozással tájékoztatják az OLAF
Koordinációs Irodát, az elõzõleg bejelentett szabálytalan-
ságokkal kapcsolatosan megindított eljárásokról, valamint
az ezekbõl eredõ fontos változásokról. A negyedik ne-
gyedéves szabálytalansági jelentésekkel egyidõben kimu-
tatást küldenek az OLAF Koordinációs Iroda részére a
visszavont összegekrõl, továbbá a behajtott, illetve adott
idõpontban behajtásra váró, a behajtási eljárások megindí-
tásának éve szerint osztályozott összegekrõl, illetve tájé-
koztatja az OLAF Koordinációs Irodát a behajtott össze-
gek újrafelhasználásának módjáról.

(3) A jelentést az OLAF Koordinációs Iroda a negyedé-
vet követõ 8 héten belül megküldi az Európai Bizottság
(Európai Csalásellenes Hivatal) részére.

(4) Minden negyedévet követõ 7 héten belül a Közös
Irányító Hatóságot mûködtetõ költségvetési szerv a vissza
nem fizetett költségek nyomon követésérõl szóló külön je-
lentést küld az Európai Bizottság részére, amennyiben a
rendelkezésre álló dokumentumok alapján feltételezhetõ,
hogy egy szabálytalansággal érintett, részben vagy egész-
ben az Európai Bizottságtól lehívásra került és kifizetett
támogatási összeg nem fizettethetõ vissza. A tájékoztatás-
nak tartalmaznia kell a támogatást odaítélõ határozat má-
solatát, a Kedvezményezettnek folyósított utolsó kifizetés
dátumát, a beszedési utalvány másolatát, csõd esetén a
Kedvezményezett fizetésképtelenségét igazoló dokumen-
tum másolatát és a vonatkozó összeg visszafizetése céljá-
ból hozott intézkedések és azok eredményének összefog-
lalását, azok dátumának megjelölésével.

(5) A Közös Irányító Hatóságot mûködtetõ költségveté-
si szerv – a szabálytalansági vizsgálat elrendelését, illetve
a szabálytalanságról hozott döntést követõ 5 munkanapon
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belül – soron kívüli szabálytalansági jelentést küld az
OLAF Koordinációs Iroda részére azokról a szabálytalan-
sági eljárásokról, amelyek esetében attól kell tartani, hogy
hamarosan Magyarországon kívül is hatásai lesznek, vagy
amelyek újfajta jogellenes gyakorlat alkalmazására utal-
nak. A jelentést az OLAF Koordinációs Iroda megküldi az
Európai Bizottság (Európai Csalásellenes Hivatal), illetve
szükség esetén a szabálytalanságban érintett többi tagál-
lam részére.

V. Fejezet

ELLENÕRZÉS

28. §

A pénzügyi lebonyolítás és a folyamatba épített ellenõr-
zés eljárásrendjeit a Közös Irányító Hatóság hagyja jóvá.

Belsõ ellenõrzés

29. §

A Közös Irányító Hatóságot mûködtetõ központi költ-
ségvetési szerv belsõ ellenõrzési egysége látja el a belsõ
ellenõrzési szolgálat feladatait a 951/2007/EK rendelet
29. cikkében meghatározottak alapján. A belsõ ellenõrzési
szolgálat éves jelentést készít, amelyet a tárgyévet követõ
év április 30-áig eljuttat a Közös Irányító Hatósághoz. Az
ellátandó belsõ ellenõrzési tevékenység tekintetében az
Áht., valamint a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl
szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet elõírásait alkal-
mazni kell.

Mintavételes projektellenõrzés

30. §

(1) A program elsõ évének végétõl a Közös Irányító Ha-
tóság minden évben elkészít egy ellenõrzési tervet az általa
finanszírozott projektekhez. Az ellenõrzéseket bizonyla-
tok ellenõrzéseként és helyszíni ellenõrzésekként hajtják
végre a Közös Irányító Hatóság által egy – nemzetközileg
elismert könyvvizsgálói szabványokon alapuló – véletlen-
szerû statisztikai mintavételezési módszerrel kiválasztott
projekteken, külön figyelembe véve a projekt összegével,
a tevékenység típusával és a Kedvezményezett jellegével
összefüggõ kockázatokat és más meghatározó elemeket.

(2) A Közös Irányító Hatóság a Program elfogadását kö-
vetõ évtõl minden év április 30-áig jelentést készít az elõzõ
évi projekt ellenõrzési terv megvalósulásáról, amelyet az
éves jelentés mellékleteként június 15-éig továbbít a Kö-
zös Monitoring Bizottsághoz.

Külsõ ellenõrzés

31. §

(1) A Közös Irányító Hatóság mûködésének vizsgálatá-
ra szervezett közigazgatási külsõ ellenõrzéstõl függetlenül
a Közös Irányító Hatóság felkérése alapján egy független
intézmény utólagosan megvizsgálja a Közös Irányító Ha-
tóság éves pénzügyi jelentésében szereplõ kiadásokat és
bevételeket, különösen azt, hogy a szerepeltetett kiadások
valóban felmerültek, pontosak és támogathatóak-e.

(2) A Közös Irányító Hatóság a Program elfogadását kö-
vetõ évtõl minden év június 15-éig az éves jelentés mellék-
leteként továbbítja a külsõ ellenõrzésrõl szóló jelentést a
Közös Monitoring Bizottsághoz.

32. §

A program végsõ elszámolásához kapcsolódóan a záró-
jelentés kiadásához szükséges ellenõrzések végrehajtását
a Közös Irányító Hatóság biztosítja, a 951/2007/EK rende-
let 32. cikkében meghatározott határidõ figyelembevéte-
lével.

Tájékoztatás

33. §

A Közös Irányító Hatóság haladéktalanul tájékoztatja
az államháztartásért felelõs minisztert a 951/2007/EK ren-
delet 38. cikkében meghatározott közösségi ellenõrzés
megindításáról. Az ellenõrzések nyitó és záró megbeszélé-
sén az államháztartásért felelõs miniszter részt vehet, a
Közös Irányító Hatóság köteles a jelentés-tervezetekre ké-
szítendõ választ az államháztartásért felelõs miniszterrel
elõzetesen egyeztetni, valamint a végleges jelentést szá-
mára tájékoztatásul megküldeni.

Intézkedési tervek

34. §

(1) A Program végrehajtásában vagy ellenõrzésében
érintett – magyarországi illetõségû – szerv vagy hatóság
vezetõje köteles valamennyi vonatkozó, a Programmal
összefüggõ ellenõrzési jelentés alapján intézkedési tervet
készíteni – amennyiben a jelentésben rá vonatkozó, intéz-
kedést igénylõ megállapítás szerepel –, és felelõs annak
végrehajtásáért, illetve a végrehajtás nyomon követéséért.

(2) Az intézkedési terveket azok elkészültét követõ
15 napon belül a hitelesítési tevékenységre kijelölt szerve-
zet köteles megküldeni a Közös Irányító Hatóság részére.
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(3) A Program végrehajtásában vagy ellenõrzésében
érintett szervezetek gondoskodnak az intézkedési tervek-
ben megfogalmazottak megvalósításának (különös tekin-
tettel a szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos intéz-
kedésekre) folyamatos nyomon követésérõl, amelynek
helyzetérõl évente egy alkalommal – január 15-éig – egy
összefoglaló keretében a hitelesítési tevékenységre kijelölt
szervezet tájékoztatja a Közös Irányító Hatóságot.

VI. Fejezet

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az IMIR 2007–2013-ra vonatkozó speciális szabályok

35. §

(1) Ha az adott idõszakban az IMIR 2007–2013 modul-
jainak alkalmazása egyes feladatok ellátását nem biztosít-
ja, akkor a projektek végrehajtásával összefüggõen az
adott modulban el nem végezhetõ feladatok, kifizetések
rendezésének dokumentálását az érintett felelõsnek részle-
tezett módon kell biztosítani, és haladéktalanul gondos-
kodni kell az érintett modul(ok)ban az adatok teljes körû
rögzítésérõl. Amennyiben az IMIR 2007–2013 finanszíro-
zási modulja nem biztosítja az adott átutalási megbízás
rögzítését, akkor az érintett felelõs szervezet mûködési ké-
zikönyvében részletezett megfelelõ dokumentáltság mel-
lett az átutalási megbízás kiállítása az IMIR 2007–2013-on
kívül is, papír alapon is rendezhetõ. Ez esetben az érintett
szerveknek biztosítaniuk kell az IMIR 2007–2013-on kí-
vüli utalás dokumentálásának alátámasztását. A közösségi
hozzájárulás forráslehívások és az Európai Unióval törté-
nõ elszámolások benyújtása az IMIR 2007–2013-ban tel-
jes körûen rögzített adatok alapján, kizárólag az IMIR
2007–2013-ban elkészített dokumentumokkal történhet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott, a feladatok papír
alapon történõ elvégzésének kötelezettsége vonatkozik az
értesítési, tájékoztatási kötelezettségekre is.

(3) Az adatgazda feladatait a Közös Irányító Hatóságot,
illetve a nemzeti hatóságot mûködtetõ központi költségve-
tési szerv látja el, az adatgazda jogait a szerv elnöke gya-
korolja, illetve kötelezettségei õt terhelik.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép ha-
tályba.

37. §

Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek végre-
hajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási
Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések
meghatározásáról szóló 2006. október 24-i 1638/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet;

b) az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási
Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések
meghatározásáról szóló 2006. október 24-i 1638/2006/EK
európai parlamenti és bizottsági rendelet keretében finan-
szírozott, határon átnyúló együttmûködési programok
végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 2007.
augusztus 9-i 951/2007/EK bizottsági rendelet.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
237/2008. (IX. 26.) Korm.

rendelete
a Svájci–Magyar Együttmûködési Program

végrehajtási rendjérõl

A Kormány, az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkot-
mány 35. §-a (1) bekezdésének a)–b) pontjában megálla-
pított feladatkörében eljárva, valamint az államháztartás-
ról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. §-a (2) bekez-
désének v) pontjában kapott felhatalmazás alapján a követ-
kezõket rendeli el:

1. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed
a) a Svájci–Magyar Együttmûködési Program kereté-

ben nyújtott támogatásból finanszírozott projekteket koor-
dináló minden szervezetre és személyre,

b) a Svájci–Magyar Együttmûködési Program által tá-
mogatásban részesülõ minden természetes vagy jogi sze-
mélyre és jogi személyiség nélküli szervezetre,

c) a Svájci–Magyar Együttmûködési Program kereté-
ben finanszírozott projektek értékelésében és meg-
valósításában, valamint ellenõrzésében részt vevõ szerve-
zetekre és személyekre, valamint

d) a Kifizetõ Hatóságra.
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Értelmezõ rendelkezések

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában
1. állami támogatás: az Európai Közösséget létrehozó

Szerzõdés (a továbbiakban: EK Szerzõdés) 87. cikkének
(1) bekezdése és az EK Szerzõdés 87. és 88. cikkének a
csekély összegû támogatásokra való alkalmazásáról szóló
2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet
szerinti támogatás;

2. általános elvek: a kibõvült Európai Unió gazdasági
és társadalmi egyenlõtlenségei csökkentését célzó, a
Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között lét-
rejött Svájci–Magyar Együttmûködési Program végrehaj-
tásáról szóló, a 348/2007. (XII. 20.) Korm. rendelettel ki-
hirdetett Keretmegállapodás 1. számú mellékletében rög-
zített irányelvek és stratégiák;

3. Értékelõ Bizottság: a Keretmegállapodásban létre-
hozott, külön szabályzatban meghatározott összetételû
szerv, amely megvizsgálja a Projekttervezetet a Keretmeg-
állapodásban rögzített és egyes pályázati felhívásban meg-
határozott kritériumok alapján;

4. földrajzi összpontosítás: összpontosítás a két perifé-
rikus és kevésbé fejlett régióra (Észak-Magyarország és
Észak-Alföld), amelyekben a Hozzájárulás legalább
40%-a kerül felhasználásra;

5. gazdálkodó szervezet: a Polgári Törvénykönyvrõl
szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának c) pontjában meg-
határozott szervezet;

6. Hozzájárulás: a Svájc által biztosított, vissza nem té-
rítendõ pénzügyi hozzájárulás;

7. igazolási jelentés: a projektenkénti elszámoláshoz
kapcsolódó ellenõrzési dokumentáció, amelyben a Közre-
mûködõ szervezetek a Nemzeti Koordinációs Egység szá-
mára tanúsítják a projektenkénti elszámolási dokumentá-
ció valódiságát alátámasztó ellenõrzések eredményekép-
pen az abban szereplõ költségek elszámolási szabályok
szerinti megfelelõségét;

8. intézményfejlesztési projekt: többek között képzésre,
tanácsadásra, konferencia szervezésére irányuló projekt;

9. Keretmegállapodás: a 348/2007. (XII. 20.) Korm.
rendelettel kihirdetett, a kibõvült Európai Unió gazdasági
és társadalmi egyenlõtlenségei csökkentését célzó, a Sváj-
ci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött
Svájci–Magyar Együttmûködési Program végrehajtásáról
szóló Keretmegállapodás, amely a Svájci–Magyar Együtt-
mûködési Program megvalósítására vonatkozó fõbb keret-
szabályokat tartalmazza;

10. Kifizetõ Hatóság: a Keretmegállapodás 2. számú
mellékletében felsorolt feladatok ellátására létrehozott
szerv, amely a Pénzügyminisztérium szervezeti keretei
közt mûködik;

11. Közbeszerzési eljárás: a közbeszerzésrõl szóló
2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és an-
nak végrehajtási rendeletei szerinti eljárás;

12. Közremûködõ szervezetek (a továbbiakban: KSz):
a Projektek végrehajtását végzõ Projekt Végrehajtók te-
kintetében bármely, a Nemzeti Koordinációs Egység fele-
lõssége alatt vagy a Nemzeti Koordinációs Egység nevé-
ben eljáró köz- vagy magánszférába tartozó személy vagy
szervezet. A Keretmegállapodás 2. és 3. számú mellékleté-
ben felsorolt feladatokat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
(a továbbiakban: NFÜ) elnöke által kijelölt, az NFÜ szer-
vezeti keretei között mûködõ szervezeti egység látja el;

13. négy szem elve: minden végrehajtási és pénzügyi
tranzakció engedélyezését megelõzõen az adott feladatot
ellátó személy munkáját egy másik személy teljeskörûen
felülvizsgálja, beleértve az ellenõrzési listák és a kitöltési
útmutatók alkalmazását is;

14. Nemzeti Koordinációs Egység (a továbbiakban:
NKE): a Keretmegállapodásban rögzítetteknek megfele-
lõen, Magyarországon a Svájci–Magyar Együttmûködési
Program koordinációjáért felelõs egység; a feladatot a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke által kijelölt szer-
vezeti egység látja el;

15. önálló projekt: meghatározott célra rendelt, megha-
tározott szerepet betöltõ feladatok egy egységet képezõ so-
rozata;

16. Pályázati Alap: egy világosan meghatározott cél
érdekében létrehozott, szervezeteknek vagy intézmények-
nek támogatást nyújtó alap, mely elsõsorban a több kis
projektet tartalmazó programok költséghatékony admi-
nisztrációját biztosítja. A támogatási összeget egy támoga-
tásközvetítõ szervezet osztja szét további pályáztatással;

17. Pénzügyi ellenõrzési szervezet: a Keretmegállapo-
dás 2. számú mellékletének 5.6 pontjában rögzített ellen-
õrzési szervezet;

18. Prioritási területek: a Keretmegállapodás 1. számú
mellékletében felsorolt területek;

19. Projekt Elõkészítési Megállapodás: a Projekt Elõ-
készítési Alap tekintetében a projekttervezet benyújtója és
a KSz között kötött szerzõdés;

20. Projekt Elõkészítési Támogatás: Projekt Elõkészí-
tési Alap terhére megítélt a Projekt Elõkészítési Megálla-
podásban rögzített támogatás;

21. Projekt Megállapodás: egyrészrõl Svájci Fejleszté-
si és Együttmûködési Ügynökség (a továbbiakban:
SFEÜ), illetve a Gazdasági Államtitkárság (a továbbiak-
ban: GÁ), másrészrõl az NKE vagy további szerzõdõ felek
között létrejött megállapodás, amely adott projektre vonat-
kozóan rögzíti a támogatás és a projektvégrehajtás feltéte-
leit;

22. Projekt Végrehajtó: a Keretmegállapodás értelmé-
ben egy adott Projekt végrehajtásával megbízott bármely
állami hatóság, bármely köz- vagy magántestület, melyet
elismernek a Felek és megbíznak a Keretmegállapodás ha-
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tálya alá tartozó projekt végrehajtásával. Az állami támo-
gatásokra vonatkozó szabályok esetén azonban Projekt
Végrehajtón a projektgazdát is érteni kell;

23. Projekttervezet: a projektkiválasztás fõ szabály-
ként kétfordulós eljárás tárgya. Az elsõ fordulóban be-
nyújtott projekttervezet tartalmazza valamennyi szükséges
információt annak érdekében, hogy a javasolt projekt álta-
lános értékelése megvalósítható legyen és egy elvi döntés-
re kerülhessen sor;

24. svájci hatóság: a donor fél részérõl eljáró hatóság,
egyrészt a SFEÜ-n keresztül eljáró Svájci Szövetségi Kül-
ügyminisztérium és a GÁ-n keresztül eljáró Szövetségi
Gazdasági Minisztérium, másrészt az NKE-vel történõ
kapcsolattartásért felelõs Svájci Nagykövetség, valamint
az annak keretén belül mûködõ Svájci Hozzájárulás Hiva-
tala Budapest;

25. Svájci Hozzájárulás Hivatala Budapest: a budapes-
ti Svájci Nagykövetség keretén belül mûködõ, a Svájci
Hozzájárulás lebonyolítását illetõen a magyar intézmé-
nyek és Svájc közötti kapcsolattartásért felelõs iroda;

26. támogatási ajánlat: az NKE által támogatásra java-
solt és donor svájci hatóság által elfogadott pályázatokra
vonatkozó, a donor által megküldött, a támogatás nyújtá-
sának részletes feltételeit tartalmazó dokumentum;

27. Támogatási szerzõdés: adott TKSZ és az általa to-
vábbi pályáztatással kiválasztott Projekt Végrehajtók által
kötött, a pályázati alapból elnyert támogatás felhasználá-
sát szabályozó szerzõdés;

28. Támogatásközvetítõ Szervezetek (a továbbiakban:
TKSz): nyílt eljárás alkalmával kiválasztott szervezet, fel-
adata a Pályázati Alap és Ösztöndíjalap esetén a Pályázati
Alap és Ösztöndíjalap keretében rendelkezésre álló támo-
gatás további pályáztatással történõ szétosztása;

29. Technikai segítségnyújtás projekt: a Technikai Se-
gítségnyújtási Alap keretében megvalósuló projekt;

30. Tematikai összpontosítás: maximum nyolc priori-
tási területre történõ összpontosítás, amely területeken a
Hozzájárulás legalább 70%-a kerül felhasználásra;

31. Végleges Projektjavaslat: a projektkiválasztás fõ
szabályként kétfordulós eljárás tárgya. Sikeres elsõ fordu-
ló esetén kezdõdhet meg a második forduló, amelyben egy
Végleges Projekttervezet kerül benyújtásra;

32. Végrehajtási Megállapodás: a KSz és a Projekt
Végrehajtó között a Projekt Megállapodás alapján kötött
szerzõdés, amely rögzíti a felek jogait és kötelezettségeit a
projekt végrehajtására vonatkozóan.

(2) E rendelet állami támogatásokra vonatkozó rendel-
kezései alkalmazásában

1. acélipar: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk
29. pontjában meghatározott fogalom;

2. alapkutatás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet
30. cikk 2. pontjában meghatározott fogalom;

3. általános képzés: a 800/2008/EK bizottsági rendelet
38. cikk 2. pontjában meghatározott fogalom;

4. bérköltség: a 800/2008/EK bizottsági rendelet
2. cikk 15. pontjában meghatározott fogalom;

5. célvállalkozás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet
28. cikk 8. pontjában meghatározott fogalom;

6. fogyatékkal élõ munkavállaló: a 800/2008/EK bi-
zottsági rendelet 2. cikk 20. pontjában meghatározott foga-
lom;

7. hajógyártás: a hajógyártáshoz nyújtott állami támo-
gatásokról szóló keretszabály (2003/C 317/06) 3.1 pont
(11) bekezdésében meghatározott tevékenység;

8. halászathoz és akvakultúrához kapcsolódó tevékeny-
ség: a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös
szervezésérõl szóló 1999. december 17-i 104/2000/EK ta-
nácsi rendelet szerinti halászati és akvakultúra tevékeny-
séget szolgáló beruházásokhoz, továbbá halászati termé-
kek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházáshoz
kapcsolódó tevékenység;

9. hátrányos helyzetû munkavállaló: a 800/2008/EK
bizottsági rendelet 2. cikk 18 pontjában meghatározott fo-
galom;

10. immateriális javak: a 800/2008/EK bizottsági ren-
delet 2. cikk 11. pontjában meghatározott fogalom;

11. indulótõke: a 800/2008/EK bizottsági rendelet
28. cikk 5. pontjában meghatározott fogalom;

12. ipari kutatás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet
30. cikk 3. pontjában meghatározott fogalom;

13. kilépési stratégia: a 800/2008/EK bizottsági rende-
let 28. cikk 7. pontjában meghatározott fogalom;

14. kirendelés: a 800/2008/EK bizottsági rendelet
30. cikk 6. pontjában meghatározott fogalom;

15. kísérleti fejlesztés: a 800/2008/EK bizottsági ren-
delet 30. cikk 4. pontjában meghatározott fogalom;

16. kis- és középvállalkozás (a továbbiakban együtte-
sen: kkv.): az a vállalkozás, amely a támogatási kérelem
benyújtásának idõpontjában megfelel a 800/2008/EK bi-
zottsági rendelet I. mellékletében meghatározott vállalko-
zások valamelyikének;

17. kockázati tõke: a 800/2008/EK bizottsági rendelet
2. cikk 27. pontjában meghatározott fogalom;

18. közszolgáltatás: az EK Szerzõdés 86. cikk (2) be-
kezdése szerinti általános gazdasági érdekû szolgáltatás;

19. közvetlenül a beruházási projekt által teremtett
munkahelyek: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk
14. pontjában meghatározott fogalom;

20. kutatási szervezet: a 800/2008/EK bizottsági rende-
let 30. cikk 1. pontjában meghatározott fogalom;

21. kvázi-sajáttõke: a 800/2008/EK bizottsági rendelet
28. cikk 2. pontjában meghatározott fogalom;

22. K+F projekttámogatás: alapkutatásra, ipari kuta-
tásra vagy kísérleti fejlesztésre irányuló projekthez nyúj-
tott támogatás;

23. magasan képzett munkaerõ: a 800/2008/EK bizott-
sági rendelet 30. cikk 5. pontjában meghatározott fogalom;

24. magán sajáttõke: a 800/2008/EK bizottsági rende-
let 28. cikk 3. pontjában meghatározott fogalom;

25. magvetõ tõke: a 800/2008/EK bizottsági rendelet
28. cikk 4. pontjában meghatározott fogalom;
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26. mezõgazdasági termék: a 800/2008/EK bizottsági
rendelet 2. cikk 22. pontjában meghatározott fogalom;

26. mezõgazdasági termék feldolgozása: a
800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 23. pontjában
meghatározott fogalom;

27. mezõgazdasági termék forgalomba hozatala: a
800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontjában
meghatározott fogalom;

28. nagyberuházás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet
2. cikk 12. pontjában meghatározott fogalom;

29. nehéz helyzetben lévõ vállalkozás: e rendelet mel-
lékletében meghatározott vállalkozás. Egy kkv.-t akkor
kell nehéz helyzetben lévõnek tekinteni, ha megfelel a
800/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (7) bekezdésében
meghatározott feltételeknek;

30. növekedési tõke: a 800/2008/EK bizottsági rendelet
28. cikk 6. pontjában meghatározott fogalom;

31. referenciaráta: a támogatástartalom és az elszámol-
ható költség jelenértékének kiszámításához használt muta-
tószám; amelyet az EK Szerzõdés 93. cikkének alkalmazá-
sára vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló
659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2004.
április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet 9. cikke, vala-
mint a referencia kamatláb és a leszámítolási kamatláb
megállapítási módjának módosításáról szóló 2008/C
14/02 számú bizottsági közlemény alapján az Európai Bi-
zottság határoz meg, a pénzügyminiszter közleményt ad ki
róla, valamint közzéteszi a Pénzügyminisztérium hon-
lapján;

32. saját forrás: a Projekt Végrehajtó által a fejlesztési
programhoz igénybe vett, támogatásnak nem minõsülõ
forrás;

33. saját tõke: a 800/2008/EK bizottsági rendelet
28. cikk 1. pontjában meghatározott fogalom;

34. súlyosan hátrányos helyzetû munkavállaló: a
800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 19. pontjában
meghatározott fogalom;

35. szakképzés: a 800/2008/EK bizottsági rendelet
38. cikk 1. pontjában meghatározott fogalom;

36. szénipar: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági
Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzet-
közi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minõségû,
közepes minõségû és gyenge minõségû A és B csoportba
sorolt szén kitermelése;

37. szintetikusszál-ipar: a 800/2008/EK bizottsági ren-
delet 2. cikk 30. pontjában meghatározott fogalom;

38. támogatási intenzitás: az EK Szerzõdés 87. cikké-
nek (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcso-
latos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló
85/2004. (IV. 19.) Korm. rendeletben meghatározott foga-
lom;

39. támogatástartalom: az EK Szerzõdés 87. cikkének
(1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló
85/2004. (IV. 19.) Korm. rendeletben meghatározott foga-
lom;

40. támogatott területek:
– az EK szerzõdés 87. cikk (3) bekezdés a) pontja sze-

rint támogatott régiók: Észak-Magyarország, Észak-Al-
föld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Nyu-
gat-Dunántúl,

– az EK szerzõdés 87. cikk (3) bekezdés c) pontja sze-
rint támogatott régió: Közép-Magyarország;

41. tárgyi eszköz: a 800/2008/EK bizottsági rendelet
2. cikk 10. pontjában meghatározott fogalom;

42. védett munkahely: a 800/2008/EK bizottsági rende-
let 2. cikk 21. pontjában meghatározott fogalom.

Összeférhetetlenség, adat- és titokvédelem

3. §

Az elbírálásban részt vevõ szervekre és személyekre vo-
natkozó összeférhetetlenségi szabályokra a közpénzekbõl
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló rendelkezések
irányadók.

4. §

A pályázatok elbírálásában részt vevõ szervek és sze-
mélyek a pályázatokat kizárólag azok elbírálására, továb-
bá a Svájci Hozzájárulásra vonatkozó elõírások szerinti
célokra használhatják fel.

2. Fejezet

PÁLYÁZTATÁS

A támogatás igénylésének feltételei,
az igényelhetõ támogatás összege

5. §

(1) Pályázhat minden, a Magyar Köztársaság területén
székhellyel rendelkezõ gazdálkodó szervezet, valamint
magyar állampolgárságú vagy külön törvény alapján a sza-
bad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ természetes
személy, amennyiben megfelel a pályázati felhívásban
meghatározott feltételeknek. A lehetséges pályázók körét
az egyes pályázati felhívások határozzák meg, a pályázók
köre szûkíthetõ.

(2) Pályázati Alap támogatási formára az ennek kereté-
ben nyújtott támogatás további pályáztatás útján történõ
kiosztására vállalkozó TKSz-ek pályázhatnak.

6. §

(1) Pályázni a Keretmegállapodás 1. számú mellékleté-
ben felsorolt Prioritási területek valamelyikéhez illeszke-
dõ, a támogatható projekttípusnak megfelelõ pályázattal
lehet. A támogatható projektek további szûkítése az egyes
pályázati felhívásokban történik.
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(2) A Svájci–Magyar Együttmûködési Program kereté-
ben elsõsorban közcélt szolgáló, alapvetõen nem profit
szerzésére irányuló tevékenység finanszírozható.

7. §

(1) Pályázatot önálló projekt és Pályázati Alap támoga-
tási formában lehet benyújtani, figyelemmel a Keretmeg-
állapodásban meghatározott egyedi projekt-, illetve prog-
ramszemléletû megközelítésre.

(2) Amennyiben a pályázati felhívás erre lehetõséget
ad, Végleges Projektjavaslat kidolgozására irányuló támo-
gatásra (Projekt Elõkészítési Alap) is lehet pályázni, a fel-
hívásban meghatározott feltételek szerint. A Végleges
Projektjavaslat kidolgozására irányuló támogatásra e ren-
deletnek az állami támogatási szabályok csekély összegû
támogatásokra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelõen
alkalmazni.

(3) Az igényelhetõ támogatás összege egyedi projekt-
szemlélet megközelítés értelmében, egyedi projekt formá-
ban benyújtott pályázat esetén legalább 1 millió svájci
frank lehet, a 3. számú prioritási területet kivéve, ahol ez a
határ 5 millió svájci frank, figyelemmel a Keretmegállapo-
dás 1. mellékletében rögzített prioritásterületekhez kap-
csolódó támogatási összegre és a pályázati felhívásra.

(4) Az igényelhetõ támogatás összege programszemlé-
let megközelítésnek megfelelõen benyújtott pályázat ese-
tén legalább 4 millió svájci frank lehet, figyelemmel a Ke-
retmegállapodás 1. mellékletében rögzített prioritásterüle-
tekhez kapcsolódó támogatási összegre és a pályázati fel-
hívásra.

(5) A Pályázati Alap, az Ösztöndíj Alap, a Projektelõ-
készítõ Alap és a Technikai Segítségnyújtási Alap kereté-
ben igényelhetõ támogatásokra e rendelet szerinti külön
szabályok vonatkoznak.

8. §

(1) A Svájci–Magyar Együttmûködési Program által a
2007–2012 közötti idõszakra biztosított támogatás össze-
gébõl az egyes pályázatokra jutó támogatás összegének
meghatározása a SFEÜ-n keresztül eljáró Svájci Szövetsé-
gi Külügyminisztérium és a GÁ-n keresztül eljáró Szövet-
ségi Gazdasági Minisztérium egyedi, pályázatonként ho-
zott határozata alapján történik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti döntés elõkészítésére az
NKE a projekttervezetek és a Végleges Projektjavaslatok
vizsgálata érdekében Értékelõ Bizottságot hoz létre, amely
kiválasztja azon projekttervezeteket, amelyeket a svájci
hatóság felé végsõ döntésre felterjesztenek.

(3) A (2) bekezdés szerinti Értékelõ Bizottság tagjai az
NKE mellett – különösen – az alábbiak lehetnek:

a) szakminisztériumok által jelölt képviselõk,
b) helyi, regionális szervek által jelölt képviselõk,
c) érdekképviseleti szervek, kamarák képviselõi,
d) civil szervezetek képviselõi,
e) egyéb, a svájci hatóság és az NKE által javasolt, az

adott prioritási terület vonatkozásában érintett szervezetek
képviselõi.

(4) Az Értékelõ Bizottságok pontos összetételét az
egyes pályázati kiírások dokumentációjában kell rögzí-
teni.

9. §

(1) A Svájci–Magyar Együttmûködési Program kereté-
ben nyújtott támogatás összege – a (4) bekezdésben szabá-
lyozott eset kivételével – legfeljebb a pályázat teljes költ-
ségvetésének 60%-a lehet. A fennmaradó 40%-ot a pályá-
zónak önerõként kell biztosítania.

(2) Azon Projektek esetében, amelyek költségvetési
juttatás formájában kiegészítõ támogatást kapnak nemzeti,
regionális vagy helyi hatóságoktól, a támogatás összege
– a (4) bekezdésben szabályozott eset kivételével – legfel-
jebb a teljes elszámolható költség 85%-a lehet.

(3) A Hozzájárulásból teljes mértékben finanszíroz-
hatók: az intézményfejlesztés és technikai segítségnyúj-
tás Projektek, nem kormányzati szervezetek által végre-
hajtott Projektek, valamint az 5-ös prioritási terület pro-
jektjei.

(4) Amennyiben a támogatási intézkedés az EK Szerzõ-
dés 87. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó állami támo-
gatásnak, illetve csekély összegû támogatásnak minõsül, a
maximális támogatási intenzitást e rendelet 86–110. §-ai
határozzák meg.

10. §

(1) A Keretmegállapodásban foglaltaknak megfelelõen
a Svájci–Magyar Együttmûködési Program magyarorszá-
gi mûködéséért teljes egészében az NKE felelõs.

(2) Az NKE a Svájci–Magyar Együttmûködési Prog-
ram gyorsabb, hatékonyabb végrehajtása érdekében fel-
adatait külsõ szervezet bevonásával is elláthatja.
Amennyiben az NKE feladatait külsõ szervezet bevonásá-
val látja el, e szervezetre az összeférhetetlenségi, adat- és
titokvédelmi szabályokat alkalmazni kell. Külsõ szervezet
bevonása az NKE (1) bekezdésben említett teljes körû fe-
lelõsségét nem érinti.
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11. §

A Hozzájárulás elosztása nyílt pályáztatás útján törté-
nik. Ettõl a svájci hatóság vagy az NKE döntése alapján el
lehet térni a Keretmegállapodásban foglaltak szerint.

12. §

Az átláthatóságot, az esélyegyenlõséget és a megfelelõ
tájékoztatást a pályáztatási eljárás, illetve az egyedi pro-
jektkiválasztás során mindvégig biztosítani kell.

13. §

(1) A Hozzájárulás felhasználása során köteles a Keret-
megállapodásban rögzített alapelveket figyelembe venni.

(2) A pályázati eljárás, illetve az egyedi projektkivá-
lasztás során biztosítani kell, hogy a Hozzájárulás legalább
40%-a a földrajzi összpontosításnak megfelelõen a két pe-
riférikus és kevésbé fejlett régiókban kerüljön felhaszná-
lásra, azaz az Észak-Magyarország és az Észak-Alföld ré-
giókban.

(3) A pályázati eljárás, illetve az egyedi projektkivá-
lasztás során biztosítani kell, hogy a Hozzájárulás legalább
70%-a a legfeljebb nyolc prioritási területen kerüljön fel-
használásra.

A pályázatok benyújtása

14. §

A Hozzájárulásból elnyerhetõ támogatások megítélése
kétfordulós eljárásban történik. Ettõl a svájci hatóság vagy
az NKE döntése alapján el lehet térni.

15. §

(1) A Projekttervezeteket és a Végleges Projektjavasla-
tokat a pályázati felhívásban meghatározott szempontok-
nak megfelelõen e rendelet, a svájci hatósággal közösen
kialakított eljárásrend, valamint a Keretmegállapodásban
rögzített elvek alapján kell értékelni.

(2) A Végleges Projektjavaslatok értékelésére függet-
len értékelõk és az értékelések minõségbiztosítását végzõ
szakértõk alkalmazásával, a Keretmegállapodásban fog-
lalt célkitûzésekkel és elvekkel összhangban, elsõsorban
az alábbi szempontok alapján kerül sor:

a) a pályázat mennyire illeszkedik a Keretmegállapodás
1. számú mellékletében felsorolt prioritási területekhez,

b) a pályázat mennyiben valósít meg más támogatási
formák által nem, vagy kevésbé támogatott, illetve ezek-
hez illeszkedõ kiegészítõ célokat,

c) a pályázat mennyiben járul hozzá a Program által
meghatározott célkitûzésekhez, a gazdasági és társadalmi
egyenlõtlenségek csökkentéséhez, valamint az ország/ré-
gió és a választott szektor fejlesztési stratégiáihoz,

d) költséghatékonyság,
e) fenntarthatóság.

16. §

A támogatásra javasolt projektek kiválasztására vonat-
kozó szabályokat a Keretmegállapodás és e rendelet alap-
ján, a svájci hatóság az NKE-vel közösen alakítja ki.

17. §

A támogatásra javasolt projektek kiválasztásáról szóló
döntésrõl az NKE annak meghozatalától számított
15 munkanapon belül írásban tájékoztatja a pályázókat.

18. §

(1) A támogatásra vonatkozó végsõ döntést a SFEÜ,
illetve a GÁ hozza meg.

(2) A támogatásra javasolt pályázat, a támogatás felté-
telei és az ajánlat elfogadásának határideje a svájci hatóság
által a Magyar Köztársaság részére tett, támogatási ajánlat-
ban kerül meghatározásra.

(3) Amennyiben a Magyar Köztársaság – a pályázóval
történt konzultációt követõen – egyetért a támogatási aján-
latban foglalt feltételekkel, az NKE az adott pályázat vo-
natkozásában Projekt Megállapodást köt a SFEÜ-vel, il-
letve GÁ-val, amelyben rögzítik a támogatás igénybevéte-
lének pontos szabályait és a felek kötelezettségeit.

3. Fejezet

A PROJEKT MEGÁLLAPODÁS
ÉS A VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS

A Projekt Megállapodás
és a Végrehajtási Megállapodás megkötése

19. §

(1) A svájci hatóság által megküldött támogatási ajánla-
tot az NKE megküldi a pályázónak, és megszabja az aján-
lat elfogadásának határidejét. A határidõt úgy kell megha-
tározni, hogy egyrészt a pályázónak elegendõ idõ álljon
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rendelkezésre a támogatási ajánlat megfontolására, más-
részt úgy, hogy a svájci hatóság által a Magyar Köztársa-
ság számára elõírt válaszadási határidõ tartható legyen, de
30 naptári napnál hosszabb határidõ nem állapítható meg.

(2) Amennyiben a pályázó a megadott határidõn belül
nem válaszol, a támogatási ajánlat semmis.

(3) A pályázó által a támogatási ajánlat elfogadásáról
adott nyilatkozat esetén az NKE kezdeményezi a svájci ha-
tóságnál a Projekt Megállapodás megkötését. A projekt
végrehajtásának ütemezését a KSz ellenõrzi és jóváhagyá-
sa esetén továbbítja az NKE-nek. A Projekt Megállapodás
megkötését követõen a KSz elõkészíti a Végrehajtási
Megállapodást a pályázati felhívás, a benyújtott pályázat,
a támogatási ajánlat és a pályázó további szakmai informá-
ciói alapján.

(4) A Projekt Megállapodást egyrészrõl a SFEÜ vagy
GÁ, illetõleg nevükben a Svájci Hozzájárulás Hivatala, il-
letve a Svájci Nagykövetség, másrészrõl a Magyar Köztár-
saság képviseletében az NKE írja alá.

20. §

(1) A Projekt Megállapodás aláírását követõen a Végre-
hajtási Megállapodást a lehetõ legrövidebb idõn belül, de
legkésõbb a Projekt Megállapodás aláírását követõ 30. na-
pon alá kell írni.

(2) A Végrehajtási Megállapodást egyrészrõl a KSz
arra jogosult vezetõje, másrészrõl a Projekt Végrehajtó írja
alá.

(3) A KSz megküldi a Projekt Megállapodás és a Vég-
rehajtási Megállapodás másolatait az NKE-n keresztül a
Kifizetõ Hatóság részére.

A Projekt Megállapodás
és a Végrehajtási Megállapodás módosítása

21. §

(1) A Projekt Végrehajtó köteles a Végrehajtási Megál-
lapodás és a Projekt Megállapodás módosítását a módosí-
tás okáról és körülményeirõl való tájékoztatással a
KSz-nél írásban kezdeményezni, ha

a) a projekt céljai vagy eredményei megváltoznak,
b) a projekt végrehajtásának Projekt Megállapodásban

meghatározott kezdete, befejezése vagy ütemezése hat hó-
napot meghaladó mértékben változik,

c) a projekt egyes költségvetési fõsorai között kumulál-
tan 15%-ot meghaladó költségvetési átcsoportosítás törté-
nik.

(2) Amennyiben a végrehajtás figyelemmel kísérése
során a KSz tudomására jut, hogy az (1) bekezdés
a)–d) pontjában felsorolt esetek valamelyike áll fenn, és a

Projekt Végrehajtó a Végrehajtási Megállapodás, illetve a
Projekt Megállapodás módosítását nem kezdeményezte,
azok módosítását a KSz a Projekt Végrehajtó elõzetes tájé-
koztatását követõen kezdeményezi.

(3) A KSz a Projekt Végrehajtó módosítási kérelmét
saját véleményével együtt megküldi az NKE-nek.
Amennyiben a módosítást a (2) bekezdés szerint a KSz
saját hatáskörében kezdeményezi, kérelmét megküldi az
NKE-nek.

(4) Amennyiben az NKE úgy ítéli meg, hogy a módosí-
tási javaslat a projekt hatékony végrehajtásához szükséges
és azt megfelelõen biztosítja, a javaslatot saját jóváhagyá-
sával végleges jóváhagyásra megküldi a Svájci Hozzájáru-
lás Hivatalának. Ha a módosítási javaslat a projekt haté-
kony végrehajtásához nem szükséges vagy azt nem bizto-
sítja megfelelõen, az NKE a javaslatot elutasítja, és az el-
utasítás indokairól tájékoztatja a KSz-t.

22. §

(1) A Projekt Végrehajtó köteles a Végrehajtási Megál-
lapodás módosítását a módosítás okáról és körülményeirõl
való tájékoztatással a KSz-nél írásban kezdeményezni, ha
a Projekt Megállapodásban meghatározott célok, eredmé-
nyek nem változnak, de

a) a projekt végrehajtásának Projekt Megállapodásban
meghatározott kezdete, befejezése vagy ütemezése hat hó-
napot meg nem haladó mértékben változik,

b) a projekt egyes költségvetési fõsorai között 15%-ot
meg nem haladó költségvetési átcsoportosítás történik.

(2) Amennyiben a végrehajtás figyelemmel kísérése során
a KSz tudomására jut, hogy az (1) bekezdés a)–c) pontjában
felsorolt esetek valamelyike áll fenn, és a Projekt Végrehajtó
a Végrehajtási Megállapodás módosítását nem kezdemé-
nyezte, a módosítást a KSz kezdeményezi.

(3) A Végrehajtási Megállapodás (1) bekezdés
a)–c) pontjában meghatározott módosításának jóvá-
hagyásáról a KSz saját hatáskörében dönt. E döntésérõl,
annak indokolásával együtt a KSz azonnal tájékoztatja az
NKE-t.

(4) A Végrehajtási Megállapodás módosításának e ren-
deletben nem szabályozott kérdéseiben az adott Végrehaj-
tási Megállapodás rendelkezései irányadóak.

23. §

A Projekt Megállapodás és a Végrehajtási Megállapo-
dás módosítását minden esetben írásba kell foglalni. A
módosítási kérelem elutasítása esetén a KSz köteles a
Projekt Végrehajtót az elutasítás indokairól írásban tájé-
koztatni.
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24. §

A Projekt Végrehajtó a projekt céljait, eredményeit,
költségvetését nem érintõ adminisztratív változásokról a
KSz-t a változás bekövetkeztétõl számított 5 munkanapon
belül írásban tájékoztatja.

A Projekt Megállapodás és a Végrehajtási Megállapodás
felfüggesztése, megszüntetése

25. §

(1) A Projekt Megállapodás és a Végrehajtási Megálla-
podást az azokban erre feljogosított szerv felfüggeszti

a) ha a projekt végrehajtása nem a Projekt Megállapo-
dásban foglaltaknak megfelelõen történik,

b) ha a Projekt Megállapodás, illetve a Végrehajtási
Megállapodás felei nem tesznek eleget a Projekt Megálla-
podásban, illetve a Végrehajtási Megállapodásban foglalt
kötelezettségeiknek,

c) a jelentéstételi kötelezettség nem teljesítése esetén,
d) szabálytalanság, illetve annak alapos gyanúja esetén,
e) valótlan adatok szolgáltatása esetén.

(2) A Projekt Megállapodás és a Végrehajtási Megálla-
podás felfüggesztésének idõszaka alatt az érintett projekt
vonatkozásában kifizetés nem teljesíthetõ.

(3) Amennyiben a Projekt Megállapodás és a Végrehaj-
tási Megállapodás felfüggesztésének alapjául szolgáló
helyzetet orvosolták, a felfüggesztés okán nem folyósított
kifizetések teljesíthetõvé válnak, és folytatni kell a projekt
végrehajtását a Projekt Megállapodással és a Végrehajtási
Megállapodással összhangban.

26. §

(1) Amennyiben a 25. § (1) bekezdésének a)–e) pont-
jában meghatározott, a Projekt Megállapodás és a Végre-
hajtási Megállapodás felfüggesztésének alapjául szolgáló
helyzet nem orvosolható, a Projekt Megállapodást és a
Végrehajtási Megállapodást az azokban erre feljogosított
szerv megszünteti.

(2) A Projekt Megállapodás és a Végrehajtási Megálla-
podás megszüntetése esetén a már folyósított támogatás
teljes összegét vissza kell fizetni.

4. Fejezet

A PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSA

Az egyes intézmények feladatai

27. §

(1) A Svájci–Magyar Együttmûködési Program végre-
hajtásában részt vevõ intézmények a Keretmegállapodás-

ban foglalt feladataikat a következõ tevékenységeken ke-
resztül látják el.

(2) Az NKE
a) megköti a Projekt Megállapodásokat,
b) a 21. § (4) bekezdése szerint továbbítja a KSz által

elõzetesen ellenõrzött szerzõdésmódosítási kérelmeket a
Svájci Hozzájárulás Hivatala részére,

c) jóváhagyja a projekt elõrehaladásáról szóló jelenté-
seket,

d) megszervezi és vezeti a monitoring bizottsági ülé-
seket,

e) véglegesíti a programszintû éves jelentést és benyújt-
ja svájci hatóság részére,

f) megrendezi és elnökli az éves megbeszéléseket,
g) elkészíti a Svájci–Magyar Együttmûködési Program-

ra vonatkozó költségvetési elõirányzat tervezetét,
h) ellátja a Svájci–Magyar Együttmûködési Programra

vonatkozóan a nyilvánosság biztosításához szükséges fel-
adatokat,

i) külön elõírások szerint monitoring rendszert mû-
ködtet.

(3) Az NKE pénzügyi lebonyolításhoz kapcsolódó fel-
adatai tekintetében

a) elkülönített folyószámlát (továbbiakban: program-
számla) nyit a Kincstárban a svájci hatóság által átutalt tá-
mogatások fogadására és visszafizetésére,

b) intézkedik a svájci hatóság által átutalt támogatások
fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlára
(továbbiakban: EFK) történõ továbbutalásáról,

c) hitelesíti a KSz által benyújtott elszámolásokat, és to-
vábbítja azokat a svájci hatóság felé,

d) ellenõrzi a pénzügyi lebonyolítás menetét.

(4) A KSz
a) elõkészíti a Végrehajtási Megállapodásokat, vala-

mint a Projekt Elõkészítési Megállapodásokat,
b) a Projekt Végrehajtóval megköti a Végrehajtási Meg-

állapodást, valamint megítélt projekt elõkészítési támoga-
tás esetén a Projekt Elõkészítési Megállapodást,

c) a 21–24. §-okkal összhangban közremûködik a Vég-
rehajtási Megállapodás, illetve a Projekt Megállapodás
módosításában,

d) figyelemmel kíséri a végrehajtás menetét,
e) tájékoztatást nyújt a Projekt Végrehajtónak a projek-

tek lebonyolítására vonatkozó szabályokról,
f) pénzügyi szempontból ellenõrzi az Idõközi jelentése-

ket és a Projektzáró jelentést, továbbá nyomon követi e je-
lentéseken keresztül a projektek megvalósításához kap-
csolódó mérföldkövekkel összhangban azok elõrehala-
dását,

g) beszámol a végrehajtás elõrehaladásáról a monito-
ring bizottsági üléseken és az éves megbeszélésen,

h) lebonyolítja a közbeszerzési eljárást, amennyiben an-
nak értéke a nemzeti értékhatárt eléri, vagy egyébként
nemzeti vagy közösségi eljárásrend alapján kell bonyolí-
tani,
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i) a nemzeti értékhatár alatti közbeszerzési eljárások le-
bonyolítását a Projekt Végrehajtó végzi el. Ez esetben a
KSz a közbeszerzési eljárás megindítása elõtt, majd a szer-
zõdéskötést megelõzõen ellenõrzi a közbeszerzési doku-
mentumokat a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok-
nak való megfelelés és a mûszaki minõségbiztosítás szem-
pontjából,

j) a Pályázati Alap esetén a pályázat közzétételét meg-
elõzõen ellenõrzi a pályázati dokumentációt, megfigyelõ-
ként jelen lehet a pályázatok értékelése során,

k) a projekt végrehajtásáról rendszeresen jelent az NKE
részére,

l) adatot szolgáltat a programszintû Éves Jelentéshez,
m) kifizeti a Projekt Végrehajtóknak a Végrehajtási

Megállapodásban meghatározott mértékû elõlegeket, va-
lamint a támogatások összegét a projektekre benyújtott el-
számolások alapján, továbbá a megítélt projekt elõkészíté-
si támogatást,

n) eljárásrendjének megfelelõ mértékben ellenõrzi a ki-
fizetési kérelmeket, majd összeállítja a közös eljárásrend
szerinti dokumentumokat.

(5) A TKSz további pályáztatással szétosztja a Pályáza-
ti Alap és Ösztöndíjalap esetén a Pályázati Alap és Ösztön-
díjalap keretében rendelkezésre álló támogatást.

(6) A Kifizetõ Hatóság
a) ellenõrzi a Projekt Végrehajtó kifizetési kérelmének

formai megfelelõségét,
b) benyújtja a megfelelõ visszatérítési kérelmeket az

alátámasztó dokumentációval együtt a svájci hatóság ré-
szére,

c) nyilvántartást vezet a svájci hatóságnak benyújtott
visszatérítési kérelmekrõl,

d) a pénzforgalomról szóló idõszakos jelentést ellenõrzi
és megküldi az NKE részére.

A közbeszerzés

28. §

A Svájci–Magyar Együttmûködési Program által támo-
gatott projektek közbeszerzési eljárásai tekintetében a
Kbt. Európai Unióból származó forrásból támogatott be-
szerzésekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

29. §

(1) A Svájci–Magyar Együttmûködési Program által tá-
mogatott projektek nemzeti értékhatárt elérõ közbeszerzé-
si eljárásai tekintetében a KSz jár el ajánlatkérõként oly
módon, hogy a közbeszerzési eljárás alapján létrejött szer-
zõdés(eke)t a Projekt Végrehajtó javára köti meg úgy,

hogy a szerzõdés tárgyán a Projekt Végrehajtó szerezzen
tulajdont vagy a Szerzõdésben meghatározott egyéb jogot.

(2) A Svájci–Magyar Együttmûködési Program által tá-
mogatott projektek közbeszerzési eljárásai tekintetében
nemzeti értékhatár alatt – tekintettel a Kbt. 40. §-ra is – a
Projekt Végrehajtó jár el ajánlatkérõként.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a KSz ellenõrzi a
közbeszerzési eljárások lebonyolítását a közbeszerzésre
vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés és a mûszaki
minõségbiztosítás szempontjából. Annak érdekében, hogy
a KSz e feladatát el tudja látni, a Projekt Végrehajtó
együttmûködik a KSz-szel. Ennek során benyújtja a
KSz-hez a közbeszerzési eljárás dokumentumait elõzetes
ellenõrzésre a közbeszerzési eljárás megindítását, vala-
mint a közbeszerzés eredményeként létrejövõ szerzõdés
megkötését megelõzõen.

(4) A (2)–(3) bekezdés szerinti eljárás során a Projekt
Végrehajtó biztosítja, hogy a KSz a közbeszerzési ajánla-
tok bontása és bírálata során megfigyelõként jelen lehes-
sen. A KSz megfigyelõje a bírálat menetérõl jelentést ké-
szít a KSz vezetõje számára, a jelentést egyidejûleg a Pro-
jekt Végrehajtónak is megküldi.

(5) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti eljárásban a
KSz megfigyelõje eljárásrendi szabálytalanságot észlel,
ezt jelentésében jelzi a KSz vezetõjének és a közbeszerzési
bíráló bizottság elnökének.

(6) A közbeszerzési eljárások lebonyolítása során a
KSz és a Projekt Végrehajtó további feladatait a Végrehaj-
tási Megállapodás mellékletét képezõ megállapodás ren-
dezi.

Jelentéstétel és monitoring

30. §

(1) A Projekt Végrehajtó és a TKSz a projekt végrehaj-
tásáról a következõ jelentéseket készíti:

a) Idõközi jelentés,
b) Éves projektjelentés,
c) Projektzáró jelentés.

(2) A jelentéstételi kötelezettség kezdõ idõpontja min-
den projekt esetében a kötelezettségvállalás, azaz a Projekt
Megállapodás hatálybalépésének idõpontja.

(3) A jelentéseket az NKE által meghatározott formá-
tumban kell elkészíteni.

31. §

(1) A Projekt Végrehajtó és a TKSz Idõközi jelentése-
ket készít a projekt elõrehaladásáról, amelyek az NKE mo-

644 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 9. szám



nitoring tevékenységének és az NKE visszatérítési kérel-
mének alapjául szolgálnak. Az Idõközi jelentést a Projekt
Megállapodásban meghatározott végrehajtási ütemezés-
nek megfelelõen kell elkészíteni, és a jelentések legalább
hathavonta esedékesek. A Projekt Végrehajtó és a TKSz
az Idõközi jelentéssel együtt nyújtja be a kifizetési kérel-
met. Az Idõközi jelentés benyújtásának határideje legké-
sõbb a végrehajtási ütemezés szerinti beszámolási idõsza-
kot követõ 30. nap.

(2) Az Idõközi jelentések tartalmazzák
a) a célzott eredményekhez és a végrehajtási ütemterv-

hez mért fizikai és pénzügyi elõrehaladást, beleértve a
számszerûsített célok mutatóit,

b) a célzott eredményektõl és a végrehajtási ütemtervtõl
való eltéréseket, indokolással és a javasolt korrekciós in-
tézkedésekkel együtt,

c) a 29. § (2) bekezdés szerinti közbeszerzési, valamint
a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötele-
zettségek teljesítését,

d) a ténylegesen fölmerült költségek és a vonatkozó ki-
fizetések támogatási jogcím szerinti listáját, alátámasztva
a kapcsolódó bizonylatokkal,

e) a kifizetett támogatásra jutó önerõ kifizetésének iga-
zolását a kapcsolódó bizonylatokkal,

f) az alátámasztó bizonylatok megfelelõségérõl szóló
könyvvizsgálói ellenõrzési jelentést a Végrehajtási Megál-
lapodásban meghatározottak szerint,

g) a kifizetési kérelmet.

32. §

(1) A Projekt Végrehajtó és a TKSz a naptári év szerinti
tizenkét havonta Éves projektjelentést készít, amelyhez
nem kapcsolódik kifizetés. A Projekt Végrehajtó és a
TKSz éves projektjelentése képezi alapját az NKE által ké-
szítendõ Éves Jelentésnek. Az Éves projektjelentés be-
nyújtásának határideje legkésõbb a beszámolási idõszakot
követõ 30. nap.

(2) Az Éves projektjelentés tartalmazza
a) a projekt pénzügyi elõrehaladásának összesített ada-

tait a jelentési idõszakra vonatkozóan, valamint a kötele-
zettségvállalás idõpontjától a jelentés készítésének idõ-
pontjáig kumuláltan is,

b) a végrehajtási ütemtervhez mért fizikai és pénzügyi
elõrehaladást,

c) az aktuális és tervezett kiadások összehasonlítását,
d) a végrehajtási ütemtervtõl való eltéréseket, ezek

okait, a projekt elõrehaladására gyakorolt lehetséges hatá-
sait, valamint a projekt ütemterv szerinti eredményes meg-
valósítást veszélyeztetõ tényezõk kiküszöbölésére terve-
zett intézkedések leírását,

e) a mennyiségi célok, illetve ahol lehetséges a végered-
mény-indikátorokhoz mért elõrehaladás elemzését,

f) a projekt jellegétõl függõen a kapcsolódó horizontális
szempontok érvényesülésének részletes ismertetését,

g) a projekt lebonyolítását befolyásoló – az újonnan föl-
merült és a korábban már azonosított – kockázatokat és a
kezelésükre tervezett korrekciós intézkedések leírását.

33. §

(1) A Projekt Végrehajtó és a TKSz a projekttevékeny-
ség befejezését követõen Projektzáró jelentést készít. A
Projektzáró jelentés az utolsó Idõközi jelentéssel és a vég-
sõ pénzügyi jelentéssel képezi a végsõ kifizetés alapját. A
Projektzáró jelentés benyújtásának határideje legkésõbb a
projekttevékenység befejezését követõ 60. nap.

(2) A Projektzáró jelentés tartalmazza
a) a pályázatban és a Projekt Megállapodásban foglalt

átfogó célokhoz mért eredményeket,
b) a célzott eredményekhez, hatásokhoz és átfogó cé-

lokhoz mért végeredmények és hatások elemzését,
c) a pályázati felhívásban rögzített, kapcsolódó horizon-

tális elvek teljesülését,
d) az eredmények fenntarthatóságának elemzését,
e) a végrehajtás során szerzett és a jövõben hasznosítha-

tó tapasztalatokat,
f) a projekt utánkövetésére vonatkozó javaslatokat.

34. §

A Projekt Végrehajtó és a TKSz által készített jelenté-
sek a 31. § (2) bekezdésében, a 32. § (2) bekezdésében és
a 33. § (2) bekezdésében meghatározott információkat
szövegesen és a megfelelõ bizonylatokkal alátámasztva
tartalmazzák.

A jelentések benyújtásának és kezelésének
módja

35. §

(1) Az NKE a Keretmegállapodás 2. számú mellékleté-
nek 5.1 pontjában biztosított felhatalmazás alapján a jelen-
tések fogadásával kapcsolatos feladatokat a KSz-re dele-
gálja.

(2) Az (1) bekezdésnek megfelelõen a projekt végre-
hajtása során készített valamennyi, a 31–33. §-okban meg-
határozott jelentést a Projekt Végrehajtó és a TKSz a
KSz-hez nyújtja be. A KSz a jelentések pénzügyi ellenõr-
zését ellátja, továbbá nyomon követi a jelentéseken ke-
resztül a projektek megvalósításához kapcsolódó mérföld-
kövekkel összhangban azok elõrehaladását.

(3) A KSz az adott naptári negyedév során beérkezett
Idõközi jelentéseket a kapcsolódó dokumentumokkal
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együtt továbbítja az NKE-nek a naptári negyedévet követõ
hónap 10. napjáig. Az NKE a dokumentáció beérkezését
követõ 15 munkanapon belül jóváhagyja az Idõközi jelen-
téseket és továbbítja a hitelesített dokumentációt a Kifize-
tõ Hatóságnak, amely megküldi azt a svájci hatóság felé.

(4) A Projektzáró jelentést a Projekt Végrehajtó és a
TKSz az utolsó Idõközi jelentéssel együtt nyújtja be a
KSz-nek, amely a jelentést továbbítja az NKE-nek. A Pro-
jektzáró jelentés esetében az NKE összefoglaló értékelést
ad a projekt sikerességérõl az utolsó Idõközi jelentésben és
a Projektzáró jelentésben szereplõ adatok, valamint a pro-
jekt végrehajtása során szerzett saját tapasztalatai alapján.
Az NKE a Projektzáró jelentést és az utolsó Idõközi jelen-
tést jóváhagyja, és a jóváhagyást követõen továbbítja a Ki-
fizetõ Hatóságnak, amely megküldi azt a svájci hatóság
felé.

(5) Az Éves projektjelentést a KSz továbbítja az
NKE-nek. Az Éves projektjelentést az NKE a jelentési
idõszakot követõ 60 napon belül megküldi a svájci hatóság
felé.

36. §

(1) Ha a Projekt Végrehajtó vagy a TKSz az Idõközi je-
lentés, Éves projektjelentés vagy a Projektzáró jelentés
(a továbbiakban együtt: projektjelentések) tekintetében
jelentési kötelezettségét határidõben nem teljesíti, a KSz
írásban felszólítja a jelentési kötelezettségének 15 napon
belül történõ teljesítésére.

(2) Ha a Projekt Végrehajtó vagy a TKSz jelentési köte-
lezettségének az (1) bekezdés szerinti határidõig sem tesz
eleget, a KSz javaslatot tesz az NKE-nek a támogatás fel-
függesztésére, indokolt esetben a Projekt Megállapodás
megszüntetésére és a korábban már kifizetésre került tá-
mogatás visszafizetésének Projekt Végrehajtó általi kez-
deményezésére.

(3) Amennyiben a KSz megállapítja, hogy a jelentés
nem a megfelelõ formában készült vagy hiányos, 15 napos
határidõ tûzésével a Projekt Végrehajtót vagy a TKSz-t
hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás nem vagy nem
megfelelõ teljesítése esetén a (2) bekezdés rendelkezéseit
kell alkalmazni.

(4) A KSz tájékoztatja a Projekt Végrehajtót vagy a
TKSz-t, hogy a támogatás kifizetése érdekében milyen
korrekciós lépéseket kell tennie, amennyiben a projektje-
lentések bármelyike alapján azt állapítja meg, hogy a cé-
lokhoz mért elõrehaladás nem kielégítõ, vagy az elvégzett
tevékenységek nem állnak összhangban

a) a Projekt Megállapodásban foglalt,
b) a közbeszerzésre vonatkozó – amennyiben rele-

váns –, illetve
c) a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos

elõírások bármelyikével.

(5) Amennyiben az elvégzett tevékenységek és a
(4) bekezdés a)–c) pontjában foglalt elõírások összhangja
korrekciós lépésekkel nem állítható helyre, a KSz kezde-
ményezi a támogatás felfüggesztését vagy a Végrehajtási
Megállapodás és a Projekt Megállapodás – a korábban át-
utalt támogatási részletek visszafizetésének elrendelése
melletti – megszüntetését.

37. §

(1) Az NKE az éves ülésre a Svájci–Magyar Együttmû-
ködési Program végrehajtásának áttekintése érdekében
programszintû Éves Jelentést készít a projektjelentések és
saját tapasztalatai alapján.

(2) Az Éves Jelentésben a következõkrõl kell beszá-
molni:

a) a Svájci–Magyar Együttmûködési Program általános
célkitûzései és a magyar célkitûzések megvalósítása érde-
kében tett lépések,

b) a Svájci–Magyar Együttmûködési Program végrehaj-
tásának a Stratégiai Keretszabályozásban foglaltakkal
összevetett elõrehaladási beszámolója,

c) a pályáztatás helyzete,
d) átfogó pénzügyi helyzet, a szerzõdéskötésre és a kifi-

zetésekre, illetve a várható kifizetésekre és a Svájci–Ma-
gyar Együttmûködési Program egészére vonatkozó kötele-
zettségvállalásra vonatkozó adatok,

e) a Svájci–Magyar Együttmûködési Program kereté-
ben pályázó és támogatást elnyert szervezetek bemuta-
tása,

f) a Svájci–Magyar Együttmûködési Program kereté-
ben megvalósuló projektekkel érintett szervezetek be-
mutatása,

g) a közösségi politikákkal és jogszabályokkal való
összhang, a közbeszerzési eljárásokat is beleértve,

h) az általános elvek érvényesülése,
i) a végrehajtás intézményrendszerének helyzete, vala-

mint az adminisztratív kérdéseire vonatkozó jelentés,
j) a Svájci–Magyar Együttmûködési Programmal és a

végrehajtott projektekkel kapcsolatban a közvélemény tá-
jékoztatásának stratégiája és az ahhoz kapcsolódó tevé-
kenységek,

k) a Pályázati Alapról, a Projekt Elõkészítési Alapról,
Technikai Segítségnyújtási Alapokról, valamint az Ösz-
töndíj Alapokról szóló jelentések,

l) a még nem lekötött összegek allokációjára vonatkozó
javaslatok,

m) a Keretmegállapodás mellékleteinek áttekintése és
szükség szerinti módosítása,

n) a következõ évre vonatkozó munkaterv.

(3) A programszintû Éves Jelentést legkésõbb az éves
monitoring megbeszélést megelõzõ 10. munkanapon meg
kell küldeni az éves ülés minden résztvevõjének.
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38. §

Az e rendeletben meghatározott jelentéseken túlmenõen
a svájci hatóság a Svájci–Magyar Együttmûködési Prog-
ram végrehajtásával összefüggésben bármikor további in-
formációt kérhet, amelyet az NKE-n keresztül kell részére
megküldeni.

A Pályázati Alap támogatási formára vonatkozó
különös szabályok

39. §

(1) Minden Pályázati Alap esetében az NKE egy Pályá-
zati Alap Megállapodást készít, a SFEÜ által benyújtott
minta alapján.

(2) A Pályázati Alap megállapodást az NKE, a SFEÜ, a
KSz és a kiválasztott Pályázati Alap TKSz írják alá.

(3) A Pályázati Alap Megállapodásnak a Keretmegálla-
podásban rögzítettek szerint, tartalmaznia kell legalább a
következõket:

a) a Pályázati Alap célkitûzéseit,
b) szervezeti felépítését, hatásköröket és felelõsségi

kérdéseket (beleértve az irányító- és a kis projekt elfogadó
bizottság szervezését is),

c) a kis projektek értékelési és kiválasztási eljárásait
(beleértve a kiválasztási kritériumot),

d) a társfinanszírozásra vonatkozó szabályokat,
e) a végrehajtási ütemtervet,
f) a Pályázati Alapra vonatkozó, elszámolható menedzs-

ment és adminisztrációs költségeket,
g) a költségvetés és pénzügyi tervezést [beleértve az

f) pont szerinti költségekre is kiterjedõen],
h) a kifizetési és pénzügyi ellenõrzési eljárásokat,
i) a monitoring és az irányítás rendjét,
j) a jelentéstételi kötelezettség rendjét,
k) a nyilvánosságra vonatkozó intézkedéseket.

40. §

A Pályázati Alap támogatási forma célja olyan, a Keret-
megállapodás 1. számú mellékletében meghatározott cél-
területekhez illeszkedõ nonprofit jellegû kis projektek tá-
mogatása, amelyek támogatási igénye 10 000 és 100 000
svájci frank között van. E projektek támogatása az NKE
által meghirdetett kétlépcsõs eljárással kiválasztott Pályá-
zati Alap TKSz közremûködésével történik.

41. §

A Pályázati Alap TKSz a Pályázati Alap keretében ren-
delkezésére álló összeg kedvezményezettjeit nyílt pályáz-

tatási eljárással választja ki. A Pályázati Alap TKSz által
lebonyolított pályáztatási eljárást a KSz felügyeli.

42. §

(1) A kedvezményezettek kiválasztásának eljárásrend-
jét és a pályázati dokumentációt a KSz a pályázat közzété-
telét megelõzõen jóváhagyja.

(2) A Pályázati Alap TKSz biztosítja, hogy a KSz a pá-
lyázati bíráló bizottságba megfigyelõt delegálhasson. A
KSz megfigyelõje a bírálatról jelentést készít a KSz veze-
tõje számára, a jelentést egyidejûleg a Pályázati Alap
TKSz-nek is eljuttatja. Amennyiben a KSz megfigyelõje
eljárásrendi szabálytalanságot észlel, ezt jelentésében jelzi
a KSz vezetõjének és a pályázati bíráló bizottság elnöké-
nek.

43. §

(1) A kedvezményezettek kiválasztása során a Pályáza-
ti Alap TKSz a következõ alapelvek szerint jár el:

a) a pályázati lehetõség széles körû meghirdetése,
b) a megfelelõ verseny biztosítása,
c) az érintett kiemelt támogatási terület, illetõleg föld-

rajzi terület jellemzõinek figyelembevétele,
d) átláthatóság.

(2) A Pályázati Alap TKSz a pályázatokkal kapcsolatos
döntését mind a pályázónak, mind az NKE-nek megküldi.

44. §

A Pályázati Alap TKSz a KSz-nek a pályázók értesítését
megelõzõen megküldi a pályázatok értékelésérõl készített
teljes dokumentációt, a nyertes pályázatok listáját, vala-
mint a Végrehajtási Megállapodások tervezetét. A Végre-
hajtási Megállapodásokat a Pályázati Alap TKSz a nyertes
kedvezményezettekkel csak azt követõen kötheti meg,
hogy a KSz a Végrehajtási Megállapodások tervezetét jó-
váhagyta.

45. §

A Pályázati Alap TKSz a Pályázati Alap lebonyolítá-
sáért és a kedvezményezettek ellenõrzéséért teljes felelõs-
séggel tartozik.

46. §

Az NKE a 27. § (2)–(3) bekezdésben rögzített felada-
tain túl a Pályázati Alapok tekintetében a következõ fel-
adatokat látja el:
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a) javaslatot tesz a Pályázati Alapok létrehozására,
b) létrehozza a megfelelõ pénzügyi ellenõrzési mecha-

nizmusokat,
c) képviselõt nevez ki az irányító-, és kis projekt elfoga-

dó bizottságokba,
d) ellenõrzi a Pályázati Alapok hatékony és eredményes

felhasználását,
e) a Pályázati Alapok végrehajtásának elõrehaladásáról

szóló jelentéseket rendszeresen, a szabálytalanságokról
szóló jelentést azonnal megküldi a SFEÜ részére,

f) elvégzi a pénzügyi ellenõrzést, valamint biztosítja a
pénzügyi ellenõrzés ajánlásainak nyomon követését,

g) információkat nyújt a Pályázati Alapokkal kapcsolat-
ban a Hozzájárulásról szóló információs kampány része-
ként.

47. §

A Pályázati Alap TKSz a következõ feladatokat látja el:
a) teljes körûen irányítja a Pályázati Alapot,
b) létrehozza a kis projekt irányító-, és elfogadó bizott-

ságokat és ellátja a titkársági teendõket,
c) a kis projektekre elkészíti a pályázati felhívásokat, a

beérkezett projekttervezeteket rendszerezi, a projektterve-
zet követelményeinek való megfelelést ellenõrzi, és kivá-
lasztási javaslatot tesz,

d) létrehozza a kis projekteket végrehajtó szervezetek-
kel történõ szerzõdéskötési megegyezéseket,

e) alkalmazza az ellenõrzési rendszereket, és szükség
szerint beavatkozik, az esetleges szabálytalanságokkal
kapcsolatosan azonnal értesíti a KSz-en keresztül az
NKE-t,

f) rendszeresen jelentést tesz a KSz-en keresztül NKE
részére, amely a szakmai elõrehaladási jelentést és a pénz-
ügyi jelentéseket tartalmazza,

g) információt ad a KSz-en keresztül az NKE részére a
Pályázati Alap végrehajtásával kapcsolatban.

Projekt Elõkészítési Alap

48. §

(1) A végleges projekttervezetek kidolgozására a Pro-
jekt Elõkészítési Alapból a pályázati felhívásnak megfele-
lõen igényelhetõ pénzügyi támogatás a projekttervezet ré-
szeként.

(2) A Projekt Elõkészítési Alap tekintetében az NKE és
a svájci hatóság megállapodást köt, amely tartalmazza a
Projekt Elõkészítési Alap felhasználását.

(3) Az igényelt projekt elõkészítési támogatás elfogad-
hatóságáról a SFEÜ vagy a GÁ dönt.

(4) A projekt elõkészítését támogató pénzügyi segít-
ségnyújtással kapcsolatos rendelkezésrõl szóló döntés a
svájci hatóság által a projekttervezetrõl hozott végsõ
döntés része.

Ösztöndíj Alap

49. §

(1) Az Ösztöndíj Alapból a svájci és magyar felsõokta-
tási vagy kutatási intézmények együttmûködése eredmé-
nyeként ezen intézményekbe felvételt nyert tanulók és ku-
tatók részére, az oktatási és kutatási ösztöndíjakhoz nyújt-
ható pénzügyi támogatás.

(2) Az Ösztöndíj Alap irányításának TKSz-e egy svájci,
illetõleg egy magyar intézmény.

(3) Az Ösztöndíj Alapról szóló megállapodást a KSz
készíti, a megállapodást az NKE, a KSz, a TKSz és a
SFEÜ írja alá.

Technikai Segítségnyújtási Alap

50. §

(1) A Technikai Segítségnyújtási Alapból a Svájci–Ma-
gyar Együttmûködési Program lebonyolításában részt
vevõ, a Keretmegállapodásban meghatározott hazai intéz-
mények a Svájci–Magyar Együttmûködési Program vég-
rehajtása, monitorozása és ellenõrzése során felmerülõ, a
Keretmegállapodás 3. számú mellékletében rögzített kate-
góriákba tartozó tevékenységekkel kapcsolatos járulékos
költségeiket fedezhetik.

(2) A Technikai Segítségnyújtási Alapról az NKE és a
SFEÜ vagy a GÁ megállapodást köt.

51. §

(1) A technikai segítségnyújtási keretre történõ pályá-
zást a lebonyolításban részt vevõ intézmények összehan-
golják. A technikai segítségnyújtásként elszámolható ki-
adások az 52. § (1) bekezdése szerinti költségvetési elõ-
irányzat terhére teljesíthetõk.

(2) A technikai segítségnyújtásra vonatkozóan az NKE
a fizetési kötelezettséget a szállító részére is teljesítheti
központi költségvetési forrásból.
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5. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉS RENDJE

52. §

(1) A Svájci–Magyar Együttmûködési Programból fi-
nanszírozott projektek támogatásait és bevételeit (beleért-
ve szükség esetén az elõre nem látható, a visszafizetéshez
szükséges, illetve az árfolyam-különbözet fedezésére szol-
gáló összegeket) az NKE-nek az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), a vég-
rehajtásáról rendelkezõ jogszabályok és az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren-
delet (a továbbiakban: Ámr.) szerinti tervezési tájékoztató
elõírásainak megfelelõen egy elõirányzaton kell megter-
vezni.

(2) A nem központi költségvetési szerv Projekt Végre-
hajtók esetén kizárólag a Svájci–Magyar Együttmûködési
Programból származó támogatásokat kell a projekt költ-
ségvetésben megjeleníteni.

53. §

Az NKE a projektek elõkészítése, valamint végrehajtá-
sa során meggyõzõdik arról, hogy a projektek társfinanszí-
rozását szolgáló önerõ e rendeletben, valamint a Végrehaj-
tási Megállapodásban és a támogatási megállapodásokban
foglaltaknak megfelelõen rendelkezésre áll.

54. §

(1) Az NKE felelõs minden olyan adminisztratív lépés
megtételéért, amely szükséges annak érdekében, hogy a
Projekt Végrehajtók részére az elõleg, valamint a támoga-
tások kifizetéséhez szükséges összegek mindenkor rendel-
kezésre álljanak.

(2) A szakmai lebonyolításért felelõs tárca fejezeti költ-
ségvetésért felelõs vezetõje az NKE részére beterjeszti a
tervezési körirat közreadását követõ 5 munkanapon belül
adott projektre vonatkozó finanszírozási tervét és önerõ
igényét.

55. §

Amennyiben a Projekt Megállapodás, illetve a Végre-
hajtási Megállapodás a költségvetés tervezési idõszakában
még nem áll rendelkezésre, azonban megkötésük várható,
és a tervezési tárgyévben tényleges kifizetés várható, a tá-
mogatás és – a központi költségvetési szerv Projekt Végre-
hajtó esetén – az önerõ összegét az 54. § (2) bekezdés sze-
rint a költségvetésben tervezni kell.

6. Fejezet

A PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS RENDJE

Bankszámlák

56. §

(1) A svájci hatóságtól érkezõ átutalások fogadására, il-
letve a szabálytalanul felhasznált vagy fel nem használt tá-
mogatások visszafizetésére az NFÜ által a Kincstárban
nyitott forint bankszámla (a továbbiakban: program-
számla) szolgál.

(2) Az NFÜ kezelésében lévõ (bank)számla forintban
vezetett (bank)számla, a vezetésébõl adódó bárminemû
költség elszámolása közvetlenül a központi költségvetés,
Pénzügyminisztérium fejezet terhére történik.

(3) A Kincstár a bankszámlakivonatot egy eredeti pél-
dányban állítja elõ, amelyet az NFÜ-nek küld meg.

57. §

(1) Az NFÜ EFK-t nyit a Kincstárban, amely elõfinan-
szírozásra szolgál.

(2) Az EFK felett az NFÜ a KSz részére rendelkezési
jogosultságot biztosíthat.

(3) Az EFK vezetésével kapcsolatos bárminemû költ-
ség elszámolása közvetlenül a központi költségvetés,
Pénzügyminisztérium fejezet terhére történik.

(4) A Kincstár a bankszámlakivonatot két eredeti pél-
dányban állítja elõ. Egy példányt az NFÜ-nek, egy pél-
dányt pedig a KSz részére küldi meg.

58. §

(1) Amennyiben a Projekt Végrehajtó költségvetési
szerv, gondoskodik elkülönített (bank)számlák projekten-
kénti megnyitásáról a Kincstárban. Nem költségvetési
szerv Projekt Végrehajtó gondoskodik elkülönített
(bank)számlák projektenkénti megnyitásáról.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezései a Technikai Segít-
ségnyújtás tekintetében Projekt Végrehajtó költségvetési
szervre nem alkalmazandóak.

(3) Pályázati Alap esetén a Pályázati Alap TKSz gon-
doskodik két elkülönített, menedzsment költségek és to-
vábbpályáztatásra szánt források kezelésére szolgáló
(bank)számla megnyitásáról.
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59. §

Az 56–57. §-okban említett (bank)számlákhoz kapcso-
lódó, a Kincstár által kiállított (bank)számlakivonatok
adatait a bankszámla felett rendelkezõknek az információ-
technológiai rendszerben a kézhezvételt követõ 5 munka-
napon belül rögzítenie kell.

Elõlegfizetés
és elszámolás a Projekt Végrehajtóval

60. §

A KSz a Projekt Végrehajtók kifizetési kérelme alapján
gondoskodik a Végrehajtási Megállapodásban meghatáro-
zott mértékû elõleg EFK-ról történõ átutalásáról.

61. §

(1) A pénzügyi rendezés során a már folyósított elõleg
összegének figyelembevétele a Projekt Megállapodás sze-
rint történik.

(2) A KSz az igazolást követõen utólagos finanszíro-
zásra jóváhagyja a Projekt Végrehajtó által benyújtott idõ-
közi jelentést, és annak részeként az elszámolható költsé-
geket tartalmazó pénzügyi elszámolást, és gondoskodik a
támogatások összegének az EFK-ról a Projekt Végrehajtó
(bank)számlájára történõ átutalásáról.

(3) A KSz a Projekt Végrehajtó által benyújtott szakmai
elõrehaladási jelentés, valamint a pénzügyi elszámolás el-
bírálását 30 napon belül végzi el.

Elszámolás a svájci hatóságokkal

62. §

Az NKE svájci frankban számol el a svájci hatósá-
gokkal.

63. §

Az NKE a Projekt Végrehajtók svájci frank és annak
megfelelõ forintösszeget tartalmazó kifizetési kérelmét – a
35. § (3) bekezdésben rögzítettek szerint – továbbítja a Ki-
fizetõ Hatóságnak, amely azt formai ellenõrzés után eljut-
tatja a svájci hatóság részére.

64. §

A svájci hatóság részére benyújtott visszatérítési kérel-
mek kizárólag olyan összeget tartalmazhatnak, amely kifi-
zetett és hitelesített költségekbõl áll, illetve amelyeket elõ-
leg igénylések, számlák vagy egyéb, gazdasági eseményt
hitelesen dokumentáló bizonylatok támasztanak alá, és
amelyek a támogatott projektekre vonatkozóan elszámol-
ható költségnek minõsülnek.

65. §

(1) A KSz a megfelelõnek igazolt és jóváhagyott – az
NKE hitelesítési tevékenységéhez szükséges – elszámolá-
sokat, a 35. § (3) bekezdésnek megfelelõen megküldi az
NKE-nek.

(2) Az NKE a beérkezett elszámolásokat számszakilag
ellenõrzi, de a dokumentációban javítást nem végezhet. Az
NKE az el nem fogadott elszámolásokat azok kézhezvéte-
létõl számított 10 munkanapon belül a KSz részére korrek-
cióra visszaküldi.

(3) Az NKE a 35. § (3) bekezdése szerint a jóváhagyott
Idõközi jelentéseket és Projektzáró jelentéseket a visszaté-
rítési kérelemmel együtt eljuttatja a Kifizetõ Hatóság ré-
szére, amely 10 munkanapon belül megküldi azokat a sváj-
ci hatóság részére.

Támogatás rendezése

66. §

(1) A KSz a felelõs vezetõ által aláírt, a Svájci–Magyar
Együttmûködési Program keretében biztosított támogatás
összegét tartalmazó naptári negyed évre vonatkozó „Tá-
mogatásigénylés az NKE-tõl” bizonylatot és a kapcsolódó
dokumentumokat megküldi az NKE-nek.

(2) Az NKE a „Támogatásigénylés az NKE-tõl” bi-
zonylat jóváhagyását és a svájci hatóság által átutalt támo-
gatások jóváírásáról szóló (bank)számlakivonat kézhezvé-
telét követõ 5 munkanapon belül gondoskodik a jóváírt tá-
mogatás teljes összegének továbbutalásáról az EFK javára
projektenkénti bontásban.

7. Fejezet

A KÖLTSÉGIGAZOLÁSI TEVÉKENYSÉGEK
RENDJE

Hitelesítés

67. §

(1) Az NKE a Projekt Végrehajtóknál felmerült költsé-
gek alapján a KSz által befogadott és ellenõrzött projek-
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tenkénti kifizetési kérelmeket hitelesíti, és a Kifizetõ Ha-
tóságon keresztül benyújtja a svájci hatóság részére.

(2) Az NKE a projektenként kiállított kifizetési kérelem
alátámasztásához kapcsolódóan kiegészítõ információt
kérhet, melyet a KSz köteles az NKE rendelkezésére bo-
csátani.

(3) Az NKE a hitelesítési tevékenységének alátámasz-
tása érdekében tényfeltáró látogatást tehet a pénzügyi le-
bonyolításban részt vevõ KSz-nél. Az NKE elõzetes érte-
sítése alapján a KSz hozzáférést biztosít az NKE által írás-
ban felhatalmazott személyek részére az elektronikus és
papír formában rendelkezésre álló, a KSz igazoláshoz kap-
csolódó dokumentumaihoz és adataihoz.

68. §

A KSz annak érdekében, hogy az NKE a pénzügyi lebo-
nyolítás megfelelõségét meg tudja ítélni a visszatérítési
kérelemnek a svájci hatósághoz történõ benyújtását meg-
elõzõen

a) tájékoztatásul továbbítja az NKE részére a saját, el-
lenõrzési rendszerében elkészült, vagy egyéb, ellenõrzésre
jogosult szervezetek által elkészített ellenõri jelentéseket,
a jelentés kézhezvételét követõ 5 munkanapon belül,

b) legkésõbb az elsõ, az elszámolási dokumentáció alá-
támasztására szolgáló dokumentumok NKE-nek való be-
nyújtása elõtt 1 hónappal tájékoztatásul megküldi az NKE
részére a vezetõje által jóváhagyott mûködési kézikönyvet
annak mellékleteivel és az ellenõrzési nyomvonallal
együtt,

c) írásban tájékoztatja az NKE-t a mûködési kézikönyv
és az ellenõrzési nyomvonal módosításáról, a módosítást
követõen 1 hónapon belül,

d) rendszeresen tájékoztatja az NKE-t a felmerült sza-
bálytalanságok kezelése érdekében megtett intézkedések-
rõl,

e) haladéktalanul írásban tájékoztatja az NKE-t a svájci
hatóság által javasolt kiigazító intézkedések meg-
valósítása érdekében megtett lépésekrõl, illetve azokról az
indokokról, amelyekre hivatkozva a KSz a javasolt intéz-
kedéseket nem hozta meg.

Igazolás

69. §

(1) A KSz az NKE hitelesítési tevékenységének alátá-
masztására igazolási rendszert mûködtet.

(2) A KSz által kiállított igazolási jelentés tanúsítja,
hogy

a) a Projekt Végrehajtó által benyújtott költségösszesítõ
összhangban van az alátámasztó dokumentumokkal,

számlákkal vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen do-
kumentáló bizonylatokkal,

b) az alátámasztó dokumentumok és bizonylatok ellen-
õrzése megtörtént, azok valósak, szabályosak és számsza-
kilag pontosak,

c) az igényelt költségek a Svájci–Magyar Együttmûkö-
dési Programra vonatkozó szabályok, elszámolhatósági
útmutatók szerint elszámolhatónak minõsülnek,

d) az igényelt költségek a Projekt Megállapodással és a
Végrehajtási Megállapodással összhangban megvalósított
projekt keretében merültek fel,

e) az egyéb forrásokból nyújtott társfinanszírozás ren-
delkezésre áll, valamint a nemzeti társfinanszírozás kifize-
tése megtörtént,

f) nyomon követi ezen jelentéseken keresztül a projek-
tek megvalósításához kapcsolódó mérföldkövekkel össz-
hangban azok elõrehaladását.

(3) Pályázati Alap és Ösztöndíjalap esetén a KSz a
TKSz által benyújtott kifizetési kérelem és a kapcsolódó
dokumentumok igazolását látja el a (2) bekezdésben rög-
zítetteknek megfelelõen.

HITELESÍTÉS ÉS IGAZOLÁS A TECHNIKAI
SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI ALAP ESETÉN

70. §

A Technikai Segítségnyújtási Alap esetén a hitelesítési
tevékenységet az NFÜ látja el a 67–68. §-okban leírt eljá-
rásrend szerint.

71. §

(1) Ha az 50. § (1) bekezdés szerinti tevékenységekhez
kapcsolódó költségek a KSz-nél merülnek fel, a 69. §-ban
foglalt igazolási tevékenységet az NKE látja el.

(2) Ha az 50. § (1) bekezdés szerinti tevékenységekhez
kapcsolódó költségek az NKE-nél merülnek fel, a
69. §-ban foglalt igazolási tevékenységet a KSz látja el.

8. Fejezet

ELLENÕRZÉS

Pénzügyi irányítás és kontroll

72. §

(1) A pénzügyi irányítási és kontroll tevékenység tekin-
tetében az Áht., valamint – az e rendeletben foglalt eltéré-
sekkel – az Ámr. elõírásai az irányadók.
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(2) Az NKE, a KSz, illetve a TKSz kötelesek
a) olyan pénzügyi irányítási és kontroll rendszert kiala-

kítani és mûködtetni, amely biztosítja, hogy a szervezetek
tevékenysége szabályszerû és megfelelõen szabályozott,
gazdaságos, hatékony és eredményes legyen, az informá-
ciók, beszámolók, jelentések és nyilatkozatok pontosak,
megalapozottak és dokumentáltak legyenek és a megfelelõ
idõben rendelkezésre álljanak,

b) a tervezés, a pályáztatás, a szerzõdéskötés, a pénz-
ügyi lebonyolítás, számvitel és a monitoring feladatok
megfelelõ szabályozásáról a vonatkozó belsõ szabályza-
taikban és munkaköri leírásokban gondoskodni, figyelem-
mel arra, hogy az egyes feladatokat és azok ellenõrzését
ugyanaz a személy nem végezheti,

c) tevékenységükre vonatkozóan biztosítani a négy
szem elvének érvényesülését,

d) gondoskodni az ellenõrzési nyomvonal, a szabályta-
lanságkezelési és a kockázatkezelési eljárásrend kialakítá-
sáról, továbbá a közbeszerzési eljárások ellenõrzésének
belsõ eljárásrendjének szabályozásáról, valamint az eset-
leges változások haladéktalan átvezetésérõl.

(3) Az NFÜ és a KSz kötelesek a közremûködõ szerve-
zeti tevékenység bevételeire és kiadásaira elkülönített
nyilvántartás vezetését biztosítani.

73. §

(1) Az NKE, a KSz és a TKSz gondoskodik annak el-
lenõrzésérõl, hogy a szükséges önerõ rendelkezésre áll, to-
vábbá hogy a pályáztatás, közbeszerzés és a pénzügyi le-
bonyolítás megfelel

a) a versenypolitikai szabályoknak,
b) az állami támogatásokra, közbeszerzésre, környezet-

védelemre, egyenlõ bánásmódra, tájékoztatásra és nyilvá-
nosságra vonatkozó elõírásoknak,

c) a támogathatósági követelményeknek.

(2) A pénzügyi lebonyolítás során a KSz, illetve
TKSz gondoskodik kockázatelemzés alapján kiválasz-
tott, kifizetéseket megelõzõ helyszíni ellenõrzések le-
folytatásáról, amelyek keretében ellenõrizni kell a pro-
jektek szerzõdéseknek megfelelõ elõrehaladását, vala-
mint azt, hogy a benyújtott számla vagy egyéb gazdasá-
gi eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat a
valóságnak megfelel-e, összhangban van-e a szerzõdé-
ses feltételekkel, továbbá a fizikai és teljesítmény muta-
tószámok teljesítésével.

74. §

A Svájci–Magyar Együttmûködési Program keretében
megvalósuló projektekkel kapcsolatos a lebonyolításban

részt vevõknél keletkezõ dokumentumokat az adottprojekt
pénzügyi lezárását követõen 10 évig meg kell õrizni.

Könyvvizsgálói ellenõrzés

75. §

(1) Amennyiben a Projekt Megállapodás másként
nem rendelkezik – a Technikai Segítségnyújtás Alap és a
Projekt Elõkészítési Alap kivételével –, egy pénzügyi el-
lenõrzési szervezet idõközi könyvvizsgálói ellenõr-
zés(eke)t végez a két évnél tovább tartó és az 500 000
svájci frank keretösszeget meghaladó projektek eseté-
ben, és egy, a nemzetközi audit szabványoknak megfele-
lõ végsõ pénzügyi ellenõrzést végez az összes projekt
esetében.

(2) Az ellenõrzések során – az (1) bekezdésbe foglalt
szervezet – ellenõrzési jelentéseket készít a támogatás kor-
rekt felhasználásáról, javaslatokat tesz az ellenõrzési rend-
szer erõsítésére, és jelent bármilyen vélt vagy valós csalást
vagy szabálytalanságot.

(3) A Projekt Végrehajtó ezen könyvvizsgálói ellenõr-
zési jelentéseket az adott kifizetési kérelemhez csatolva, a
KSz-en keresztül küldi meg az NKE-nek.

A KEHI által végzett ellenõrzés,
ellenõrzési tervezés (éves terv)

76. §

(1) A Kormányzati Ellenõrzési Hivatal (a továbbiak-
ban: KEHI) az általa végzett kockázatelemzésen és rep-
rezentativitási kritériumok teljesítésén alapuló mintavé-
telezés alapján – a svájci hatóság észrevételeinek figye-
lembevételével – minden év január 31-ig elkészíti az
éves ellenõrzési tervet, illetve – szükség esetén – annak
módosítását.

(2) A Kormányzati Ellenõrzési Hivatal a Svájci–
Magyar Együttmûködési Program tárgyévi ellenõrzé-
seire vonatkozó éves ellenõrzési tervet megküldi a pénz-
ügyminiszternek és az NKE-nek minden év január
31-ig.

(3) Az NKE az éves ellenõrzési tervet a (2) bekezdés-
ben foglaltakat követõen haladéktalanul megküldi a svájci
hatóság részére.

(4) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség belsõ ellenõrzési
egysége, valamint a KSz és a TKSz belsõ ellenõrzési rész-
legei által lefolytatott ellenõrzésekrõl szóló jelentést az
NKE-n keresztül 40 napon belül megküldik a KEHI ré-
szére.
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Rendszerellenõrzés és a projektek mintavételes
ellenõrzése

77. §

(1) A Keretmegállapodás 2. számú mellékletének
5.5. pontja szerinti rendszerellenõrzéseket éves rendsze-
rességgel a KEHI végzi el.

(2) A KEHI az (1) bekezdésben meghatározottak mel-
lett elvégzi a teljes támogatható kiadások 15%-os mintavé-
teles ellenõrzését.

(3) A Technikai Segítségnyújtás Alap és a Projekt Elõ-
készítési Alap tekintetében a 75. § (1) bekezdéssel össz-
hangban az ellenõrzéseket a KEHI folytatja le. Ezen ellen-
õrzéseket a KEHI legalább két évente elvégzi.

(4) A Projekt Végrehajtóval kötött Végrehajtási Megál-
lapodásban, valamint a KSz-szel és a TKSz-szel kötött
megállapodásokban ki kell kötni, hogy a Projekt Végre-
hajtó, illetve a KSz és a TKSz köteles az ellenõrzés érdeké-
ben a Kormány által kijelölt belsõ ellenõrzési szerv, a feje-
zetek ellenõrzési szervezetei, a Kincstár, illetve az NKE
képviselõit ellenõrzési munkájukban a helyszínen is – a
megfelelõ dokumentumok, számlák, a program meg-
valósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre
bocsátásával, illetve a fizikai teljesítés vizsgálatában – se-
gíteni.

(5) A KEHI részére hozzáférést kell biztosítani a lebo-
nyolítás során beérkezett, illetve keletkezett dokumentu-
mokhoz.

(6) A Svájci–Magyar Együttmûködési Programmal
kapcsolatos KEHI által lefolytatott rendszerellenõrzéssel
és mintavételes ellenõrzéssel kapcsolatos dokumentumo-
kat az adott projekt pénzügyi lezárását követõen 10 évig
meg kell õrizni.

Intézkedési tervekre vonatkozó különleges
szabályok

78. §

(1) Az NKE és a KSz, illetõleg a TKSz vezetõje köteles
valamennyi vonatkozó, a támogatás felhasználásával
összefüggõ ellenõrzési jelentés alapján a jelentés kézhez-
vételétõl számított 30 naptári napon belül intézkedési ter-
vet készíteni – amennyiben a jelentésben rá vonatkozó, in-
tézkedést igénylõ megállapítás, ajánlás vagy javaslat sze-
repel –, és felelõs annak végrehajtásáért, nyilvántartásáért,
illetve a végrehajtás nyomon követéséért.

(2) Az intézkedési terveket az (1) bekezdésben megha-
tározott szervezetek, azok elkészültét követõ 15 naptári
napon belül kötelesek megküldeni a KEHI részére.

(3) A KEHI a feltárt hiányosságok kapcsán elvégzett
pénzügyi korrekciók megfelelõségét, és az esetleges rend-
szerjellegû hibák kiküszöbölése érdekében megtett intéz-
kedéseket nyomon követi.

(4) Az (1) bekezdésben felsorolt szervek vezetõje gon-
doskodik az intézkedési tervekben megfogalmazottak
megvalósításának folyamatos nyomon követésérõl, továb-
bá az intézkedési terv végrehajtásáról minden év január
31-ig tájékoztatja a KEHI-t.

Beszámolás

79. §

(1) A Keretmegállapodásnak megfelelõen a KEHI min-
den év március 15-ig elkészíti az éves ellenõrzési tervvel
összhangban, a megelõzõ év december 31-én záruló 12 hó-
napos idõszak során végzett, a KEHI, illetve az NKE, a
KSz valamint a TKSz által lefolytatott ellenõrzések ered-
ményeit megállapító és a program irányítási és ellenõrzési
rendszerében feltárt esetleges hiányosságokról, valamint
az azokkal kapcsolatosan megtett intézkedésekrõl szóló
éves ellenõrzési jelentést.

(2) A KEHI az adott ellenõrzési idõszakban készített je-
lentések alapján elkészített összefoglaló ellenõrzési jelen-
tést minden év március 20-áig véleményezés céljából meg-
küldi az NKE és Kifizetõ Hatóság részére. Az NKE az
összefoglaló ellenõrzési jelentést az éves jelentéssel egy-
idejûleg megküldi a svájci hatóság részére.

9. Fejezet

SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSE

80. §

Szabálytalanság a Svájci–Magyar Együttmûködési
Programra vonatkozó szabályok, a közösségi jog, a ma-
gyar jog, illetve a Projekt Megállapodásban és a Végrehaj-
tási Megállapodásban foglaltak megsértése, amely ered-
ményeképpen a Svájci Államszövetség vagy a Magyar
Köztársaság pénzügyi érdekei sérülnek vagy sérülhetnek.

81. §

(1) Az NKE vezetõje a projektek lebonyolítása során
számára bejelentett szabálytalansági gyanú esetén

a) kezdeményezi a szabálytalanság kivizsgálását,
b) haladéktalanul gondoskodik a projektek elõírásai

szerinti, illetve a szabályszerû lebonyolítás érdekében
szükséges korrekciókról,
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c) a szabálytalanság-vizsgálati jegyzõkönyv alapján
dönt a szabálytalansági vizsgálat lezárásáról,

d) szükség esetén kezdeményezi a szankciók foganato-
sítását.

(2) Az NKE a kivizsgált szabálytalansági gyanúról
a) tájékoztatja az érintett magyar intézményeket,
b) tájékoztatja a svájci hatóságot a Svájci–Magyar

Együttmûködési Programra vonatkozó szabályok szerint.

82. §

A KSz vezetõje felelõs
a) a szabálytalanságok nyilvántartásáért,
b) a szabálytalanságok kivizsgálásáért és a szükséges

intézkedésekre vonatkozó javaslat elkészítéséért,
c) a szabálytalanságokkal kapcsolatos döntések végre-

hajtásának nyomon követéséért, valamint
d) a szabálytalanságokkal kapcsolatos jelentések össze-

állításáért az NKE részére.

83. §

Szabálytalanság esetén a következõ intézkedések alkal-
mazhatóak:

a) a Projekt Megállapodás és a Végrehajtási Megállapo-
dás felfüggesztése,

b) a Projekt Megállapodás és a Végrehajtási Megállapo-
dás megszüntetése,

c) a támogatási rendszerbõl történõ kizárás,
d) a büntetõ-, illetve polgári jogi eljárások kezdeménye-

zése,
e) a szabálytalanul felhasznált támogatás visszafizette-

tése.

84. §

(1) Támogatás visszafizetési kötelezettségének megál-
lapítása esetén a szabálytalanságért felelõs, illetve annak
hiányában a szabálytalanul felhasznált forrást folyósító fe-
jezet költségvetésébõl kell a visszafizetést, visszapótlást
teljesíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti visszafizetést, vissza-
pótlást a szabálytalanul felhasznált támogatás céljával
megegyezõ célú elõirányzatról kell teljesíteni.
Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a visszafizetést,
visszapótlást a Kormány által meghatározott elõirány-
zatról kell teljesíteni.

(3) Amennyiben a szabálytalanságban érintett összeg
behajtására, megtérítésére a késõbbiekben sor kerül, úgy
ezen összeget az (1) bekezdés szerinti fejezet (2) bekez-
dés szerinti elõirányzata részére kell visszatéríteni.

85. §

(1) A szabálytalanul felhasznált támogatási összegek
projektgazdáktól történõ behajtását az NKE biztosítja.

(2) A KSz a fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási
keretszámlán történt jóváírásról szóló bankszámlakivonat
kézhezvételét követõ 5 munkanapon belül visszautalja a
behajtott összeg Svájci–Magyar Együttmûködési Prog-
ramra jutó részét az NKE megfelelõ bankszámlájára.

(3) Az NKE gondoskodik a behajtott összegnek a svájci
hatóság részére történõ visszautalásáról a Svájci–Magyar
Együttmûködési Programra vonatkozó szabályok szerint.

10. Fejezet

ALKALMAZANDÓ ÁLLAMI TÁMOGATÁSI
ÉS A RENDEZETT MUNKAÜGYI KAPCSOLATOKKAL

ÖSSZEFÜGGÕ SZABÁLYOK

86. §

(1) A Svájci–Magyar Együttmûködési Program kereté-
ben megvalósuló projektekhez állami támogatás az EK
Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami tá-
mogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támo-
gatási térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelettel
összhangban nyújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl az adott
támogatási kategóriára vonatkozóan az alábbi elõírásokat,
az ott meghatározottak szerint kell alkalmazni:

a) regionális beruházási támogatás és foglalkoztatási tá-
mogatás esetében a 87–95. §-ban, illetve a 800/2008/EK
bizottsági rendelet I. fejezetében, valamint a II. fejezet
1. szakaszában foglaltak az irányadók,

b) hátrányos helyzetû, illetve fogyatékkal élõ munka-
vállalók foglalkoztatásához nyújtott támogatás esetében a
800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezetében, valamint a
II. fejezet 9. szakaszában, valamint az e rendelet 87. és
96–99. §-ában foglaltak az irányadók,

c) kutatási és fejlesztési és innovációs támogatás eseté-
ben a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezetében, vala-
mint a II. fejezet 7. szakaszában, valamint az e rendelet
87. és 100–106. §-ában foglaltak az irányadók,

d) képzési támogatások esetében a 800/2008/EK bizott-
sági rendelet I. fejezetében, valamint a II. fejezet 8. szaka-
szában, valamint az e rendelet 87. és 107. §-ában foglaltak
az irányadók,

e) csekély összegû támogatások esetében az EK Szer-
zõdés 87. és 88. cikkeiben foglaltaknak a csekély össze-
gû (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról
szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági
rendeletben, valamint e rendelet 108. §-ában foglaltak
az irányadók,
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f) közszolgáltatások finanszírozása esetén támogatás az
EK Szerzõdés 86. cikke (2) bekezdésének az általános
gazdasági érdekû szolgáltatások mûködtetésével megbí-
zott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentétele-
zés formájában nyújtott állami támogatásokra történõ al-
kalmazásáról szóló 2005/842/EK bizottsági határozat sza-
bályaival, valamint e rendelet 109. §-ában foglaltakkal
összhangban nyújtható,

g) kockázati tõke formájában nyújtott támogatás esetén
a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezetében, valamint
a II. fejezet 6. szakaszában, valamint az e rendelet 87. és
110. §-ában foglaltak az irányadók.

Általános szabályok

87. §

(1) E rendelet alapján nem nyújtható támogatás:
a) a 800/2008/EK rendelet 1. cikk (3) bekezdésében

foglalt tevékenységekhez,
b) a 800/2008/EK rendelet 1. cikk (4) bekezdésében

meghatározott célra,
c) a 800/2008/EK rendelet 1. cikk (6) bekezdésében

meghatározott támogatásokra.

(2) E rendelet alapján nem lehet támogatást kifizetni
olyan vállalkozás részére, amellyel szemben egy támoga-
tást jogellenesnek és a közös piaccal összeegyeztethetet-
lennek nyilvánító bizottsági határozaton alapuló visszafi-
zetésre kötelezõ határozat van érvényben.

(3) E rendelet alapján vissza nem térítendõ támogatást
lehet nyújtani.

(4) E rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhetõ
meg, ha a kedvezményezett még a beruházás megkezdése
elõtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja. Nagyvállalko-
zás esetében a fentieken kívül a kedvezményezett köteles
bizonyítani, hogy a támogatás segítségével lényegesen
megnövekszik a projekt mérete, kiszélesedik a tevékeny-
ség köre, növekszik a kedvezményezett által a projektre
fordítandó összeg, lényegesen felgyorsult a projekt végre-
hajtási üteme, vagy regionális beruházási támogatás eseté-
ben a projekt a támogatás hiányában nem az érintett támo-
gatott régióban valósult volna meg.

(5) Az e rendeletben szereplõ, a 800/2008/EK bizottsá-
gi rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyúj-
tott támogatás különbözõ elszámolható költségek esetén
halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatá-
lya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással.
Azonos, vagy részben azonos elszámolható költségek ese-
tében a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tarto-
zó támogatási jogcímen nyújtott támogatás abban az eset-
ben halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet
hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támoga-

tással, illetve csekély összegû támogatással, ha az nem ve-
zet a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti legmaga-
sabb támogatási intenzitás, illetve támogatási összeg túllé-
péséhez.

(6) Az (5) bekezdéstõl eltérõen fogyatékkal élõ munka-
vállalóknak nyújtott támogatás az ugyanazon elszámolha-
tó költségek vonatkozásában halmozható a 800/2008/EK
bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen
nyújtott egyéb támogatással, amennyiben az nem vezet az
érintett munkavállalók alkalmazási idejének bármely idõ-
szakában a vonatkozó költségek 100%-át meghaladó tá-
mogatási intenzitáshoz.

(7) Az (5) bekezdéstõl eltérõen, amennyiben a cél-
vállalkozás e rendelet 110. §-a szerinti kockázatitõke-
befektetés intézkedés alapján kapott tõkét – az e rende-
let 100–106. §-ai szerinti kutatás-fejlesztési támogatást
kivéve – a tõkejuttatástól számított három éven belül a
800/2008/EK rendelet hatálya alá tartozó támogatási
jogcímen támogatás iránti kérelmet nyújt be – a nyújtott
tõke összegéig – támogatás intenzitását, vagy a maximá-
lis elszámolható költségeket 20 százalékkal csökkenteni
kell.

Regionális támogatásokra vonatkozó szabályok

A beruházási és foglalkoztatási
támogatásokra vonatkozó szabályok

A támogatás célja

88. §

E rendelet alapján beruházási támogatás csak abban az
esetben nyújtható, ha a beruházás költségei az alábbi költ-
ségekbõl tevõdnek össze:

a) tárgyi eszközbe vagy immateriális javakba történõ
beruházás, amely új létesítmény létrehozásához, meglévõ
létesítmény bõvítéséhez, egy létesítmény termelésének to-
vábbi új termékekkel történõ diverzifikációjához vagy egy
meglévõ létesítmény termelési folyamatának alapvetõ
megváltoztatásához kapcsolódik, vagy

b) egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó befekte-
tett eszközök beszerzése, amennyiben a létesítmény bezá-
rásra került vagy bezárásra került volna, ha nem vásárolták
volna fel és az eszközöket független beruházó veszi meg.

A támogatás mértéke

89. §

(1) Az egyes (azonos elszámolható költségekkel ren-
delkezõ) projektekhez nyújtható támogatás intenzitása
nem haladhatja meg az EK Szerzõdés 87. cikkének (1) be-
kezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljá-
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rásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 85/2004.
(IV. 19.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében meghatá-
rozott mértékeket. A támogatási intenzitást a tárgyi eszkö-
zökbe és immateriális javakba történõ beruházás elszámol-
ható költségeinek hányadaként, illetve – közvetlenül a be-
ruházási projekttel létrehozott munkahelyek esetén – az új
munkavállaló kétéves becsült bérköltségének hányada-
ként, vagy e fenti két módszer együttes alkalmazásával
kell kiszámítani, feltéve, hogy a támogatás nem lépi túl a
kétfajta számítás alkalmazásából eredõ kedvezõbb értéket.

(2) Nagyberuházás esetén a támogatási intenzitás az
(1) bekezdés alapján meghatározott támogatási inten-
zitás

a) 100 százaléka, jelenértéken 50 millió eurónak megfe-
lelõ forintösszegig,

b) 50 százaléka, jelenértéken 50 és 100 millió eurónak
megfelelõ forintösszeg közötti részre,

c) 34 százaléka, a jelenértéken 100 millió eurónak meg-
felelõ forintösszeg feletti részre.

(3) Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor
a) kisvállalkozásnak minõsül, akkor – szállítási ágazat

és nagyberuházás kivételével – a támogatási intenzitás
20 százalékponttal,

b) középvállalkozásnak minõsül, akkor – szállítási
ágazat és nagyberuházás kivételével – 10 százalékpont-
tal növelt értéke az (1) bekezdésben meghatározott mér-
téknek.

(4) A mezõgazdasági termékek feldolgozásához, illetve
forgalmazásához kapcsolódó beruházások esetén a maxi-
mális támogatási intenzitások az alábbiak:

a) amennyiben a kedvezményezett kkv., az EK Szerzõ-
dés 87. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján támogatott te-
rületek esetében a támogatási intenzitás 50%, az EK Szer-
zõdés 87. cikk (3) bekezdés c) pontja alapján támogatott
területek esetében pedig 40%;

b) amennyiben a kedvezményezett által a 800/2008/EK
bizottsági rendelet I. mellékletének megfelelõen számított
foglalkoztatottainak száma kevesebb, mint 750 fõ és árbe-
vétele kevesebb, mint 200 millió euró az EK Szerzõdés
87. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján támogatott terüle-
tek esetében a támogatási intenzitás 25%, az EK Szerzõdés
87. cikk (3) bekezdés c) pontja alapján támogatott terüle-
tek esetében pedig 20%.

A támogatott beruházás elszámolható költségei

90. §

(1) A támogatást a tárgyi vagy immateriális beruházási
költségek, illetve létesítmény felvásárlása esetén a felvá-
sárlás költségei alapján kell kiszámítani.

(2) Elszámolható költségek a beruházás célját szolgáló
tárgyi eszköznek a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény
(a továbbiakban: Sztv.) szerinti bekerülési értéke

a) a tárgyi eszköz vételára létesítmény felvásárlásakor,
b) immateriális javak közül a találmány, a szabadalom,

a licenc és a know-how Sztv. szerinti bekerülési értéke,
nagyvállalkozásnál legfeljebb az elszámolható költség
50 százalékáig (a továbbiakban: támogatható immateriális
javak).

(3) A (2) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott el-
számolható költségek részletes felsorolását a pályázati do-
kumentáció tartalmazza. A pályázati dokumentáció az el-
számolható költségek körét az (1)–(2) bekezdésben meg-
határozottaktól szûkebben is meghatározhatja.

(4) A támogatott projekt kapcsán beszerzett eszköznek
újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás, valamint az ingat-
lanvásárlás esetét, vagy amennyiben kkv. részesül támo-
gatásban. Felvásárlás, ingatlanvásárlás, illetve kkv. által
vásárolt használt eszköz támogatása esetén az ügylet, vagy
az eszköz vásárlása kizárólag piaci értéken történhet.

(5) A földterülettõl és épülettõl eltérõ eszközök bérleté-
vel kapcsolatos költségeket csak akkor lehet figyelembe
venni, ha az pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a
szerzõdés tartalmazza az eszköznek a futamidõ lejárta utá-
ni megvásárlására vonatkozó kötelezettséget. Földterület
és épületek bérlése esetén a beruházási projekt befejezésé-
nek várható idõpontját követõen a bérletnek nagyvállala-
tok esetében még legalább öt évig, míg kkv-k esetében há-
rom évig kell folytatódnia.

A beruházási támogatás igénybevételének
alapvetõ feltételei

91. §

(1) A támogatás akkor vehetõ igénybe, amennyiben a
kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a beru-
házást annak befejezésétõl (üzembe helyezés idõpontjától)
számított legalább öt évig – kkv-k esetében legalább há-
rom évig – fenntartja (kötelezõ üzemeltetési idõszak) az
érintett régióban.

(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott követelmény
nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a
meghatározott fenntartási idõszak alatt korszerûtlenné vált
eszköz cseréjét, amennyiben a fenntartási idõszak alatt a
gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban
biztosított. A korszerûtlenné vált üzem, illetve eszköz és
cseréjét követõ fenntartási idõszakban a kedvezményezett
az üzem vagy a fejlesztés cseréjére támogatásban nem ré-
szesülhet.

(3) A támogatás akkor vehetõ igénybe, ha a kedvezmé-
nyezett a tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzé-

656 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 9. szám



sekor, illetve felvásárlás esetén az elszámolható költségek
legalább 25%-át saját forrásból biztosítja.

(4) Az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell
figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a vele kap-
csolt vállalkozási viszonyban lévõ személy között a szoká-
sos piaci ártól eltérõ áron kötött szerzõdés alapján merült
fel.

(5) Az immateriális eszközök költségként csak akkor
számolhatóak el, ha

a) kizárólag a regionális támogatásban részesülõ létesít-
ményben használják fel,

b) amortizálható eszköznek minõsülnek,
c) piaci feltételek mellett olyan társaságtól szerezték be,

amely felett a kedvezményezettnek külön jogszabály sze-
rinti sem közvetlen, sem közvetett befolyása nincs,

d) a kedvezményezett immateriális eszközeként tartják
nyilván, a kedvezményezett tulajdonát képezik nagyválla-
latok esetén legalább öt, kkv-k esetében legalább három
éven keresztül.

(6) A beruházáshoz kapcsolódóan csak az annak meg-
valósításához feltétlenül szükséges ingatlan megvásárlá-
sának költsége számolható el.

(7) A vissza nem térítendõ támogatás igénybevételével
beszerzett tárgyi eszközök a zárójegyzõkönyv felvételéig
(a fenntartási idõszak végéig) kizárólag a Végrehajtási
Megállapodásban és a pályázatban meghatározott célok-
nak megfelelõen hasznosíthatók. Az elõirányzatból támo-
gatott beruházással létrehozott vagyon – amennyiben az a
támogatási döntés kedvezményezettjének tulajdonába ke-
rül – az Ámr. 89. §-ának (1) bekezdésében meghatározott
feltételek mellett, a Végrehajtási Megállapodásban foglalt
kötelezettségek lejártáig csak az NKE és/vagy a svájci ha-
tóság elõzetes jóváhagyásával idegeníthetõ el vagy adható
bérbe. Ha az elidegenítéshez az NKE és/vagy a svájci ha-
tóság hozzájárult, a támogatási döntés kedvezményezettje
mentesül a támogatási összeg visszafizetésének kötele-
zettsége alól. Hozzájárulás hiányában a támogatási döntés
kedvezményezettje köteles a tárgyi eszköz értékére esõ tá-
mogatást a folyósítás(ok) idõpontjától a támogatás össze-
gének tényleges visszafizetése idejéig felszámított kamat-
tal növelve az elidegenítés idõpontjában érvényes jegy-
banki alapkamat kétszeresével növelt összegben visszafi-
zetni.

92. §

(1) Beruházási támogatás nem nyújtható e rendelet alap-
ján

a) azon projektekhez, amelyek esetében (az elõkészítõ
tanulmányok kivételével) a program interneten történõ, a
87. § (8) bekezdése szerinti közzététele elõtt merültek fel
költségek,

b) csõd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt
álló szervezetnek.

(2) Nem nyújtható támogatás továbbá az alábbi költsé-
gekre:

a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszközök bekerülési
értéke, illetve vételára létesítmény felvásárlásakor,

b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz
bekerülési értéke, amelynek alapján a kedvezményezett,
más gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó támogatást
vett igénybe,

c) olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a ked-
vezményezett csõdeljárás vagy felszámolás alatt álló társa-
ságtól szerzett be,

d) személygépkocsi bekerülési értéke.

93. §

(1) A támogatott projektek megkezdése idõpontjának
az alábbi idõpontok minõsülnek:

a) építési tevékenységet tartalmazó projekt esetén:
aa) az építési naplóba történt elsõ bejegyzés idõpontja

(építési naplóval igazolva),
ab) olyan építési jellegû munkák esetében, ahol építési

napló vezetése nem kötelezõ, ott a kivitelezõi szerzõdés
alapján a kivitelezõ nyilatkozata a munkálatok megkezdé-
sére vonatkozóan,

b) gép, berendezés, anyag, termék beszerzését tartalma-
zó projekt esetén az elsõ beszerzendõ gép, berendezés,
anyag, termék stb. megrendelése,

c) egyéb tevékenységhez kapcsolódó projekt esetén,
amennyiben a szerzõdéskötést megelõzõen megrendelésre
kerül sor, ennek idõpontja, elõzetes megrendelés hiányá-
ban pedig a megvalósításra megkötött elsõ szerzõdés létre-
jöttének napja,

d) amennyiben a pályázatban ismertetett projektet több
célterületre (építés, gépbeszerzés vagy egyéb) kiterjedõen
valósítják meg, a projekt megkezdésének idõpontja az
egyes célterületeknek megfelelõ tevékenységek kezdési
idõpontjai közül a legkorábbi idõpont.

(2) A projekt elõkészítõ tanulmányok megrendelése, el-
készítése nem minõsül a fejlesztés, beruházás (1) bekez-
désben meghatározott megkezdésének.

Újonnan létrehozott kisvállalkozások részére nyújtott
támogatásokra vonatkozó szabályok

A támogatás mértéke

94. §

(1) E rendelet alapján
a) az EK Szerzõdés 87. cikk (3) bekezdés a) pontja alap-

ján támogatott területeken újonnan létrehozott kisvállalko-
zások részére 2 millió euró,
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b) az EK Szerzõdés 87. cikk (3) bekezdés c) pontja
alapján támogatott területeken újonnan létrehozott kisvál-
lalkozások részére pedig 1 millió euró
támogatás nyújtható.

(2) A támogatás éves összege nem haladhatja meg a
fenti összegek 33%-át.

(3) A támogatási intenzitás az (1) bekezdés a) pontjá-
ban szabályozott esetben a vállalkozás megalakulását kö-
vetõ három évben nem haladhatja meg az elszámolható
költségek 35%-át, az azt követõ két évben pedig 25%-át.
Az (1) bekezdés b) pontjában szabályozott esetben a tá-
mogatási intenzitás a vállalkozás megalakulását követõ
három évben nem haladhatja meg az elszámolható költsé-
gek 25%-át, az azt követõ két évben pedig a 15%-át.

(4) A fenti támogatási intenzitások 5%-kal növelhe-
tõek, amennyiben az EK Szerzõdés 87. cikk (3) bekezdés
a) pontja alapján támogatott azon területeken, ahol az egy
fõre jutó GDP kevesebb, mint az EU 25 átlagának 60%-a,
illetve ahol a népsûrûség alacsonyabb 12,5 lakosnál négy-
zetkilométerenként.

Elszámolható költségek

95. §

Támogatható költségek a kisvállalkozás létrehozásához
közvetlenül kapcsolódó jogi, tanácsadói, konzultációs és
adminisztratív költségek, valamint – amennyiben a kisvál-
lalkozás létrehozását követõ öt évben merülnek fel – az
alábbi költségek:

a) a külsõ finanszírozás kamata és a saját tõkére jutó
osztalék, amennyiben referencia-kamatlábbal számolt
osztalékot nem haladja meg,

b) termelési létesítmény, illetve felszerelés bérleti díja,
c) energia-, víz- és fûtési díj, valamint adók – kivéve

ÁFA és társasági adó – és adminisztratív díjak,
d) értékcsökkenés, a termelési létesítmény, illetve fel-

szerelés bérleti díja, valamint a bérköltségek, amennyiben
a beruházás vagy munkahely-teremtési intézkedés egyéb
támogatásban nem részesült.

A hátrányos helyzetû, illetve fogyatékkal élõ
munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott

támogatásokra vonatkozó szabályok

96. §

A hátrányos helyzetû, illetve fogyatékkal élõ munkavál-
lalók foglalkoztatásához nyújtott támogatást hátrányos
helyzetû munkavállalók felvételéhez, fogyatékkal élõ
munkavállalók foglalkoztatásához, valamint fogyatékkal
élõ munkavállalók foglalkoztatása többletköltségeinek el-
lentételezésére lehet nyújtani.

A hátrányos helyzetû munkavállalók felvételéhez
bértámogatás formájában nyújtott támogatásokra

vonatkozó szabályok

97. §

(1) A hátrányos helyzetû munkavállalók felvételéhez
bértámogatás formájában nyújtott támogatás támogatási
intenzitása nem haladhatja meg a felvételt követõ legfel-
jebb 12 hónap, súlyosan hátrányos helyzetû munkaválla-
lók esetében 24 hónap bérköltségének 50%-át. Ha a foglal-
koztatás a fenti idõszakoknál rövidebb, a támogatást ará-
nyosan csökkenteni kell.

(2) A hátrányos helyzetû munkavállaló felvételének az
érintett vállalkozás munkavállalói létszámának nettó nö-
vekedését kell eredményeznie az elõzõ 12 hónap átlagához
viszonyítva, kivéve, ha a munkahely megüresedése önkén-
tes kilépés, munkaképtelenné válás, öregségi nyugdíjazás,
önkéntes munkaidõ-csökkentés vagy kötelezettségszegés
miatti jogszerû elbocsátás és nem létszámleépítés követ-
keztében történt.

A fogyatékkal élõ munkavállalók foglalkoztatásához
bértámogatás formájában nyújtott támogatásokra

vonatkozó szabályok

98. §

(1) A fogyatékkal élõ munkavállalók foglalkoztatásá-
hoz bértámogatás formájában nyújtott támogatás támoga-
tási intenzitása nem haladhatja meg a bármely adott idõ-
szak – amely alatt a fogyatékkal élõ munkavállaló foglal-
koztatásban van – bérköltségének 75%-át. Ha a foglalkoz-
tatás 12 hónapnál rövidebb, a támogatást arányosan csök-
kenteni kell.

(2) A hátrányos helyzetû munkavállaló felvételének az
érintett vállalkozás munkavállalói létszámának nettó nö-
vekedését kell eredményeznie az elõzõ 12 hónap átlagához
viszonyítva, kivéve, ha a munkahely megüresedése önkén-
tes kilépés, munkaképtelenné válás, öregségi nyugdíjazás,
önkéntes munkaidõ-csökkentés vagy kötelezettségszegés
miatti jogszerû elbocsátás és nem létszámleépítés követ-
keztében történt.

A fogyatékkal élõ munkavállalók foglalkoztatása
többletköltségeinek ellentételezésére nyújtott

támogatásokra vonatkozó szabályok

99. §

(1) A fogyatékkal élõ munkavállalók foglalkoztatása
többletköltségeinek ellentételezésére nyújtott támogatás
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támogatási intenzitása nem haladhatja meg az elszámolha-
tó költségek 100%-át.

(2) Elszámolható költségnek minõsülnek a bérköltsége-
ket kivéve azok a költségek, amely a nem fogyatékkal élõ
munkavállalók foglalkoztatásának költségein felül merül-
nek fel.

(3) Az elszámolható költségek a következõk:
a) a helyiségek átalakításának költségei,
b) a kizárólag a fogyatékkal élõ munkavállalók segíté-

sével foglalkozó személyek alkalmazásához kapcsolódó
költségek,

c) a fogyatékkal élõ munkavállalók által használt beren-
dezések átalakításának, vagy beszerzésének, vagy a szoft-
verek beszerzésének és érvényesítésének költségei,

d) amennyiben a kedvezményezett védett munkahe-
lyeket biztosít, az érintett létesítmény létrehozásának,
üzembe helyezésének vagy kibõvítésének költségei, to-
vábbá minden a fogyatékkal élõ munkavállalók alkal-
mazásából közvetlenül eredõ adminisztrációs és szállí-
tási költség.

A kutatás-fejlesztési támogatásokra vonatkozó
szabályok

100. §

(1) A kutatás-fejlesztési támogatások esetén a kutatási
és fejlesztési projekt támogatott részének teljes egészében
a következõ kutatásfajták egyikébe kell tartoznia:

a) alapkutatás,
b) ipari kutatás vagy
c) kísérleti fejlesztés.

(2) Abban az esetben, ha egy projekt több feladatot
foglal magában, az egyes feladatokat minõsíteni kell
aszerint, hogy az (1) bekezdésben felsorolt kutatásfajták
valamelyikébe tartoznak-e, vagy nem tartoznak azok
egyikébe sem.

(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg:
a) alapkutatásnál a támogatható költségek 100%-át,
b) ipari kutatásnál a támogatható költségek 50%-át,
c) kísérleti fejlesztésnél a támogatható költségek

25%-át.
A támogatási intenzitást külön kell megállapítani az

egyes kedvezményezettekre, ideértve az (5) bekezdés
b) pontjának ba) alpontja szerinti együttmûködési projekt-
ben résztvevõket.

(4) Amennyiben olyan kutatási és fejlesztési projekt ré-
szesül támogatásban, amely kutatási szervezetek és vállal-
kozások együttmûködésében valósul meg, az adott pro-
jekthez nyújtott közvetlen kormányzati hozzájárulás és
– amennyiben támogatásnak minõsül – a kutatási szerve-
zetek projekthez nyújtott hozzájárulása nem haladhatja

meg az egyes kedvezményezettre alkalmazandó támogatá-
si intenzitást.

(5) Az ipari kutatásra és kísérleti fejlesztésre a (3) be-
kezdésben megállapított támogatási intenzitások a követ-
kezõk szerint növelhetõk:

a) amennyiben a támogatást kkv-nak nyújtják, a maxi-
mális támogatási intenzitás 10 százalékponttal növelhetõ a
középvállalkozások és 20 százalékponttal a kisvállalkozá-
sok esetében;

b) az elszámolható költségek 80%-ának megfelelõ tá-
mogatási intenzitásig további 15 százalékpontos növelés
adható, ha:

ba) a projekt legalább két, egymástól független vállal-
kozás tényleges együttmûködésével valósul meg, és a kö-
vetkezõ feltételek teljesülnek:

baa) egyik vállalkozás sem viseli az együttmûködésen
alapuló projekt elszámolható költségeinek több mint
70%-át,

bab) a projekt legalább egy kkv-val folytatott együttmû-
ködésben valósul meg, vagy legalább két különbözõ tagál-
lamban végzik, vagy

bb) a projekt egy vállalkozás és egy kutatási szervezet
tényleges együttmûködésével valósul meg, és a következõ
feltételek teljesülnek:

bba) a kutatási szervezet a támogatható projektköltsé-
gek legalább 10%-át viseli, és

bbb) a kutatási szervezet jogosult a kutatási projektek
eredményeinek közzétételére, amennyiben azok a szerve-
zet által végzett kutatásból származnak, vagy

bc) ipari kutatás esetében a projekt eredményeit széles
körben technikai és tudományos konferenciák keretében
vagy tudományos és mûszaki folyóiratokban vagy szaba-
don hozzáférhetõ adattárakban (adatbankok, amelyekben
bárki hozzáférhet a kutatási nyersadatokhoz) vagy nyílt és
szabad forráskódú szoftvereken keresztül terjesztik.

(6) Az (5) bekezdés b) pontja ba) és bb) alpontjának al-
kalmazása szempontjából az alvállalkozásba adás nem mi-
nõsül tényleges együttmûködésnek.

(7) Az elszámolható költségek a következõk:
a) személyi jellegû költségek (kutatók, technikusok és

egyéb kisegítõ személyzet, amennyiben a kutatási projekt-
ben foglalkoztatják õket) kizárólag a támogatott projekt-
ben való tevékenységük mértékéig,

b) az eszközök és felszerelések költségei, a kutatási pro-
jektben való használatuk mértékéig és idejére. Ha ezeket
az eszközöket és felszereléseket nem használják teljes
élettartamuk alatt a kutatási projektben, csak a kutatási
projekt idõtartamának megfelelõ – a helyes számviteli
gyakorlatnak megfelelõen számított – amortizációs költ-
ség minõsül elszámolható költségnek,

c) az épület és a földterület használatának költségei a
projektben való használatuk mértékének és idejének meg-
felelõen. Az épületek tekintetében csak a kutatási projekt
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idõtartamának megfelelõ amortizációs költség minõsül el-
számolható költségnek. A földterület esetében az adásvé-
tel költségei, illetve a ténylegesen felmerülõ tõkeköltségek
is elszámolhatók,

d) a szerzõdéses kutatás, mûszaki tudás és a külsõ forrá-
sokból piaci áron megvásárolt vagy licensz alapján fel-
használható szabadalmak, amennyiben az ügyletre a piaci
feltételeknek megfelelõen került sor, és nem történt össze-
játszás, valamint a tanácsadás és ezzel egyenértékû szol-
gáltatások költségei, ha azokat kizárólag a kutatási tevé-
kenységhez veszik igénybe,

e) további általános költségek, amelyek közvetlenül a
kutatási projekt eredményeként merülnek fel,

f) egyéb mûködési költségek, beleértve az anyagköltsé-
geket, a fogyóeszközök és hasonló termékek költségeit,
amelyek közvetlenül a kutatási tevékenység eredménye-
ként merülnek fel.

(8) Valamennyi elszámolható költségnek a kutatás és
fejlesztés adott fajtájához kell kapcsolódnia.

A mûszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz nyújtott
támogatásokra vonatkozó szabályok

101. §

(1) A mûszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz
nyújtott támogatások esetén a támogatási intenzitás nem
haladhatja meg:

a) kkv-k esetében az ipari kutatási tevékenységeket elõ-
készítõ tanulmányok esetében a támogatható költségek
75%-át és a kísérleti fejlesztési tevékenységeket elõkészí-
tõ tanulmányok esetében a támogatható költségek 50%-át,

b) nagyvállalkozásoknál az ipari kutatási tevékenysége-
ket elõkészítõ tanulmányok esetében a támogatható költ-
ségek 65%-át, és a kísérleti fejlesztési tevékenységeket
elõkészítõ tanulmányok esetében a támogatható költségek
40%-át.

(2) Elszámolható költségek a tanulmány költségei.

A kkv-k részére iparjogvédelmi jogokkal
kapcsolatban felmerülõ költségekhez nyújtott

támogatásokra vonatkozó szabályok

102. §

(1) A kkv-k részére iparjogvédelmi jogokkal kapcsolat-
ban felmerülõ költségekhez nyújtott támogatások esetén a
támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 100. § (3) és
(5) bekezdése alá tartozó kutatási és fejlesztési támogatás
azon intenzitását, amely az érintett ipari tulajdonjogokhoz
elsõként vezetõ kutatási tevékenységekre vonatkozna.

(2) Az elszámolható költségek a következõk:
a) az oltalomnak az elsõ iparjogvédelmi hatóság által

történõ megítélését megelõzõen felmerülõ valamennyi
költség, beleértve a bejelentés elõkészítéséhez, benyújtá-
sához és a vizsgálatához kapcsolódó költségeket, valamint
az oltalom megadása elõtt az iparjogvédelmi oltalom meg-
szerzése iránti eljárásban felmerülõ költségeket,

b) fordítási és egyéb költségek, amelyek az oltalomnak
– az a) pontban szereplõ iparjogvédelmi hatóságtól eltérõ –
másik iparjogvédelmi hatóság elõtt, az oltalom megszerzésé-
vel vagy érvényesítésével kapcsolatban merülnek fel,

c) az oltalom megadása iránti hivatalos eljárásban, illet-
ve az esetleges felszólalási eljárás során az oltalom érvé-
nyességének védelme érdekében felmerülõ költségek, ab-
ban az esetben is, ha ezek a költségek az oltalom megadá-
sát követõen merülnek fel.

A mezõgazdasági és halászati ágazatban nyújtott
kutatási és fejlesztési támogatásokra vonatkozó

szabályok

103. §

(1) A mezõgazdasági és halászati ágazatban nyújtott
kutatási és fejlesztési támogatásoknál a támogatást vala-
mely ágazat vagy alágazat valamennyi gazdálkodójának
érdekeit figyelembe véve kell nyújtani.

(2) A kutatás megkezdése elõtt az interneten közzé kell
tenni a kutatás elvégzésére és annak céljára vonatkozó in-
formációt. A közzétételnek tartalmaznia kell a várható
eredmények hozzávetõleges idõpontját és az interneten
való közzétételének helyét, valamint utalást arra, hogy az
eredmények ingyenesen állnak majd rendelkezésre. A ku-
tatás eredményeit legalább 5 éves idõszakon keresztül
hozzáférhetõvé kell tenni az interneten. Ezen eredménye-
ket legkésõbb abban az idõpontban kell közzétenni, ami-
kor azokat közlik bármely szervezet tagjai részére.

(3) A támogatást közvetlenül a kutatási szervezet részé-
re kell nyújtani, és az nem foglalhat magában mezõgazda-
sági termékek elõállításával, feldolgozásával vagy forga-
lomba hozatalával foglalkozó vállalat részére nyújtott, a
kutatással össze nem függõ közvetlen támogatást, és nem
jelenthet ártámogatást az ilyen termékek gyártói részére.

(4) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az el-
számolható költségek 100%-át.

(5) Az elszámolható költségek a 100. § (7) bekezdésé-
ben említett költségek.

Fiatal innovatív vállalkozások részére nyújtott
támogatásokra vonatkozó szabályok

104. §

(1) Fiatal innovatív vállalkozások részére nyújtott tá-
mogatásoknál a kedvezményezettnek olyan kisvállalko-
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zásnak kell lennie, amely a támogatás odaítélésének idõ-
pontjában legalább hat éve mûködik.

(2) A kedvezményezett kutatási és fejlesztési költsé-
geinek az összes mûködési költség legalább 15%-át kell
kitennie a támogatás odaítélését megelõzõ három év
legalább egyikében, pénzügyi elõzményekkel nem ren-
delkezõ induló vállalkozás esetében ugyanezen arányt a
folyó pénzügyi idõszak független könyvvizsgáló által
hitelesített pénzügyi kimutatásban kell kimutatni.

(3) A támogatási összeg nem haladhatja meg az 1,5 mil-
lió eurót az EK Szerzõdés 87. cikke (3) bekezdésének
a) pontja szerinti, eltérésre jogosult régiókban, illetve az
1,25 millió eurót az EK Szerzõdés 87. cikke (3) bekezdé-
sének c) pontja szerinti, eltérésre jogosult régiókban.

(4) A kedvezményezett csak egyszer részesülhet a tá-
mogatásban azon idõszak alatt, amikor fiatal innovatív
vállalkozásnak minõsül.

Az innovációs tanácsadási szolgáltatásokhoz
és az innovációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott

támogatásokra vonatkozó szabályok

105. §

(1) A kedvezményezettek kkv-k.

(2) A támogatási összeg bármely hároméves idõszakot
tekintve kedvezményezettenként nem haladja meg a
200 000 eurót.

(3) A szolgáltató nemzeti vagy európai tanúsítvánnyal
rendelkezik. Amennyiben a szolgáltató ilyen tanúsít-
vánnyal nem rendelkezik, a támogatási intenzitás nem ha-
ladhatja meg a támogatható költségek 75%-át.

(4) A kedvezményezettnek az állami támogatást a szol-
gáltatások piaci áron történõ igénybevételére kell felhasz-
nálnia, ha pedig a kedvezményezett nonprofit szervezet,
akkor olyan áron, amely tartalmazza a teljes költséget, to-
vábbá a méltányos árrést.

(5) Az elszámolható költségek a következõk:
a) az innovációs tanácsadási szolgáltatások esetében a

menedzsment tanácsadás, a technológiai segítségnyújtás,
a technológiatranszfer szolgáltatások, a képzés, a beszer-
zési tanácsadás, a szellemi tulajdonjogok megszerzéséhez,
védelméhez és kereskedelméhez, továbbá a licenciaszer-
zõdésekhez kapcsolódó, valamint a szabványhasználatra
vonatkozó tanácsadás költségei,

b) az innovációs támogató szolgáltatások esetében az
irodahelyiség, az adatbankok, a mûszaki könyvtárak, a
piackutatás, a laboratóriumhasználat, a minõségtanúsítás,
a tesztelés és a tanúsítás költségei.

A magasan képzett munkaerõ kölcsönzéséhez nyújtott
támogatásokra vonatkozó szabályok

106. §

(1) A kirendelt munkatárs nem helyettesíthet más mun-
kaerõt, hanem új munkahelyet kell betöltenie a kedvezmé-
nyezett kkv-nál, a kirendelõ kutatási szervezetnél vagy
nagyvállalatnál pedig azt megelõzõen kétéves munkavi-
szonnyal kell rendelkeznie.

A kirendelt munkavállalóknak kutatási, fejlesztési vagy
innovációs tevékenységet kell folytatniuk a támogatásban
részesülõ kkv-nál.

(2) A maximális támogatási intenzitás nem haladhatja
meg a támogatható költségek 50%-át, legfeljebb 3 éves
idõszakra, vállalkozásonként és kölcsönzött személyként.

(3) Az elszámolható költségek a magasan képzett mun-
kaerõ kölcsönzésének és foglalkoztatásának a kkv-nál fel-
merülõ költségei, beleértve a közvetítõ ügynökség igény-
bevételének költségeit és a kirendelt munkatárs munkába
járási juttatásait.

A képzési támogatásokra vonatkozó
szabályok

107. §

(1) Képzési támogatást általános és szakosított képzés-
hez lehet nyújtani.

(2) E rendelet alapján képzési támogatás a kedvezmé-
nyezettel munkaviszonyban álló munkavállalók képzésé-
hez nyújtható.

(3) Elszámolható költségek:
a) az oktatók személyi jellegû költségei,
b) az oktatók és képzésben részt vevõk utazási költsé-

gei, beleértve a szállásköltséget is,
c) egyéb folyó költségek, úgymint a projekthez közvet-

lenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök,
d) az eszközök és felszerelések amortizációja, olyan

mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt
céljaira használják,

e) a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgálta-
tások költségei,

f) a képzésben részt vevõk személyi jellegû költségei az
a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek
összegével egyezõ összegig. Csak a képzésben ténylege-
sen eltöltött idõ vehetõ számításba, az ebbõl termelésben
eltöltött idõ vagy annak megfelelõje levonása után.

(4) Az elszámolható költségeket dokumentált bizonyí-
tékokkal kell alátámasztani, áttekinthetõen és tételesen
részletezve.

(5) Az egyes (azonos elszámolható költségekkel ren-
delkezõ) projektekhez nyújtható, bármely államháztartási
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forrásból származó összes támogatás – beleértve a projekt-
hez nyújtott csekély összegû támogatásokat is – intenzitá-
sa nem haladhatja meg a (6)–(7) bekezdésben meghatáro-
zott mértékeket.

(6) A maximális támogatási intenzitás
a) általános képzéshez az elszámolható költségek 60%-a,
b) szakosított képzéshez az elszámolható költségek

25%-a.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott maximális támo-
gatási intenzitásokat az elszámolható költségek 80%-áig
lehet növelni a következõk szerint:

a) 10 százalékponttal a fogyatékkal élõ vagy hátrányos
helyzetû munkavállalóknak nyújtott képzés esetén,

b) 10 százalékponttal, ha a támogatást középvállalkozá-
soknak, 20 százalékponttal, amennyiben kisvállalkozá-
soknak nyújtják.

(8) Ha valamely támogatási projektben mind szakosí-
tott, mind általános képzési összetevõk szerepelnek, ame-
lyek a képzés támogatási intenzitásának a kiszámítása cél-
jából egymástól nem választhatók el, vagy ha a támogatási
projektben szereplõ képzés szakosított, illetve általános
jellege nem állapítható meg, a (6) bekezdés b) pontja sze-
rinti szakosított képzésre vonatkozó támogatási intenzitá-
sokat kell alkalmazni.

A csekély összegû támogatásokra vonatkozó
szabályok

108. §

(1) A csekély összegû támogatás odaítélésének feltéte-
le, hogy a kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy az elõ-
zõ három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély
összegû támogatások támogatástartalma nem haladja meg
a 200 000 eurónak megfelelõ forintösszeget.

(2) A több részletben fizetendõ támogatást az odaítélé-
se idõpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.

(3) Minden egyes új csekély összegû támogatás odaíté-
lésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elõzõ két
pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegû támogatás teljes
összegét figyelembe kell venni.

(4) Az 1998/2006/EK rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti
kötelezettséget a támogatást nyújtó köteles teljesíteni.

A közszolgáltatások finanszírozására vonatkozó
szabályok

109. §

(1) Közszolgáltatás finanszírozásához támogatást kizá-
rólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott vállalkozás
kaphat.

(2) A közszolgáltatások ellátásáért nyújtott támogatás
csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely min-
denképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.

(3) A támogatás mértéke ne haladja meg a közszol-
gáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgálta-
tás mûködtetésével kapcsolatban felmerült költségek és
az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különb-
ségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásá-
hoz kapcsolódó sajáttõke-rész alapján várható ésszerû
profitot is.

(4) A kedvezményezett a kapott támogatásról külön el-
számolást köteles vezetni, amely elszámolás alapján a
(2)–(3) bekezdésekben foglaltak teljesülése ellenõrizhetõ.

Kockázati tõke formájában nyújtott támogatásokra
vonatkozó szabályok

110. §

(1) A kockázatitõke-támogatás üzleti alapon kezelt
nyereségorientált magántõke befektetési alapban törté-
nõ részvétel formájában valósul meg. A kockázatitõke-
befektetés abban az esetben minõsül nyereségorientált-
nak és üzleti alapúnak, amennyiben az alábbi feltételek
teljesülnek:

a) valamennyi befektetésre vonatkozóan készül üzleti
terv, amely megállapítja a projekt elõzetes életképességét,

b) létezik világos és reális kilépési stratégia minden
egyes befektetésre vonatkozóan,

c) az alap kezelõje és az alapban részt vevõk közötti
megállapodás meghatározza az alap célkitûzéseit és a be-
fektetések javasolt idõzítését, valamint elõírja, hogy a ve-
zetõk javadalmazása teljesítményhez kötött,

d) a magánbefektetõk képviseltetik magukat a döntés-
hozatalban,

e) az alapkezelés a legjobb gyakorlatok alkalmazásával
és prudenciális felügyelet mellett történik.

(2) A kockázatitõke-intézkedés a támogatott területe-
ken található kkv-k, illetve a nem támogatott kisvállalko-
zások esetében a magvetõ tõke, az indulótõke, illetve a nö-
vekedési tõke nyújtására korlátozódik, nem támogatott te-
rületeken található középvállalkozások esetében pedig a
magvetõ, illetve indulótõke nyújtására korlátozódik.

(3) A befektetési alap által a célvállalkozások részére
juttatott beruházási részösszegek bármely 12 hónap vonat-
kozásában nem haladhatják meg az 1,5 millió eurót.

(4) A befektetési alap finanszírozását legalább
30%-ban magánbefektetõk útján kell biztosítani.

(5) A befektetési alap a célvállalkozásokba fektetett tel-
jes költségvetésének legalább 70%-át sajáttõke, illetve
kvázi-sajáttõke formájában nyújtja.
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Az állami támogatásokra vonatkozó
közös szabályok

111. §

A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos
okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjá-
tól számított tíz évig megõrizni.

112. §

A Svájci–Magyar Együttmûködési Program keretében
annak a pályázónak nyújtható támogatás, aki megfelel az
Áht. rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó elõ-
írásainak.

11. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

113. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

114. §

A rendeletben szabályozott programból támogatást
nyújtani 2012. június 13-ig lehet.

115. §

A Svájci–Magyar Együttmûködési Program tekinteté-
ben az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ke-
retmegállapodásban rögzített szabályok az irányadóak.

116. §

Ez a rendelet:
a) az EK Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély össze-

gû támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. decem-
ber 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379.,
2006.12.28., 5. o.),

b) az EK Szerzõdés 86. cikke (2) bekezdésének az álta-
lános gazdasági érdekû szolgáltatások mûködtetésével
megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellen-
tételezés formájában megítélt állami támogatásokra törté-
nõ alkalmazásáról szóló 2005/842/EK bizottsági határozat
(HL L 312., 2005.11.29., 67. o.), valamint

c) az EK Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a
támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal össze-
egyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentes-
ségi rendelet) szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bi-
zottsági rendelet (HL L 214/3., 2008.8.9.) hatálya alá tar-
tozó támogatást tartalmaz.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelethez

A „nehéz helyzetben lévõ vállalkozás” fogalma

1. A nehéz helyzetben lévõ vállalkozások megmentésé-
hez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatá-
sokról szóló közösségi iránymutatás1 2.1 pontjának meg-
felelõen e rendelet alkalmazásában akkor tekinthetõ egy
vállalkozás nehéz helyzetben lévõnek, ha az képtelen
– akár saját erejébõl, akár pedig a tulajdonosai/részvénye-
sei vagy a hitelezõi által biztosított források révén – arra,
hogy megállítsa a veszteségek halmozódását, amely a ha-
tóságok külsõ beavatkozása nélkül szinte teljes bizonyos-
sággal azt eredményezné, hogy rövid vagy középtávon fel-
adja üzleti tevékenységét.

2. E rendelet alkalmazásában valamely vállalkozás, mé-
retétõl, illetve a körülményektõl függetlenül, akkor tekint-
hetõ nehéz helyzetben lévõnek, ha:

a) korlátolt felelõsségi alapon mûködõ társaság2 esetén
törzstõkéjének több mint a fele nincs meg3, és annak több
mint egynegyede az elõzõ 12 hónap során veszett el;

b) olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok kor-
látlan felelõsséggel bírnak a társaság tartozása tekinteté-
ben4, a társaság könyveiben kimutatott tõkének több mint a
fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az elõzõ
12 hónap során veszett el; vagy

c) a hazai jog szerint az adott vállalkozás – függetlenül a
vállalkozási formától – megfelel a felszámolási eljárás kri-
tériumainak.
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3. Egy vállalat a 2. pontban hivatkozott feltételek hiá-
nyában is nehézségben lévõnek tekinthetõ, különösen ak-
kor, ha egy vállalkozás nehéz helyzetére utaló szokásos je-
lek mutatkoznak, mint pl. a növekvõ veszteségek, a csök-
kenõ forgalom, a felhalmozódó leltári készletek, a fölös
kapacitás, a lanyhuló pénzforgalom, a növekvõ adóssá-
gok, az emelkedõ kamatköltségek és a zuhanó vagy nullá-
ra leírt nettó eszközérték. Súlyos helyzetben nem kizárt,
hogy a vállalkozás már fizetésképtelenné vált, vagy a ha-
zai jog alapján kollektív fizetésképtelenségi eljárást indí-
tottak ellene. Az utóbbi esetben ez az iránymutatás az ilyen
eljárással összefüggésben nyújtott valamennyi olyan tá-
mogatásra vonatkozik, amelynek eredményeként a vállal-
kozás folytatni tudja üzleti tevékenységét. Egy nehéz hely-
zetben lévõ vállalkozás mindenesetre csak akkor jogosult
támogatásra, ha igazolni lehet, hogy képtelen saját erejé-
bõl, illetve a tulajdonosai/részvényesei vagy a hitelezõk
által biztosított források bevonásával talpra állni.

4. E rendelet alkalmazásában az újonnan alapított vál-
lalkozások még akkor sem jogosultak megmentési célú
vagy szerkezetátalakítási támogatásra, ha induló pénzügyi
helyzetük bizonytalan. Ez akkor fordul elõ például, ha egy
korábbi vállalkozás felszámolásából új vállalkozás jön lét-
re vagy pusztán átveszi egy ilyen vállalkozás teljes eszköz-
állományát. Elvileg egy vállalkozást a vonatkozó tevé-
kenységi területen elkezdett mûveleteitõl számított elsõ
három éven keresztül tekintenek újonnan alapítottnak.
Csak ezen idõszak után válik jogosulttá megmentési célú
vagy szerkezetátalakítási támogatásra, feltéve ha:

a) e rendelet értelmében egy nehéz helyzetben lévõ vál-
lalkozásnak minõsül, és

b) nem tartozik egy nagyobb üzleti csoporthoz5, kivéve
az 5. pontban megállapított feltételeket.

5. Egy nagyobb vállalatcsoporthoz tartozó vagy azáltal
átvett vállalat rendszerint nem jogosult megmentési célú
vagy szerkezetátalakítási támogatásra, kivéve, ha a válla-
lat igazoltan saját mûködése, és nem a csoporton belüli ön-
kényes költségfelosztás eredményeként jutott bajba, és a
nehézségek túl súlyosak ahhoz, hogy csoportszinten meg-
oldhatóak legyenek. Amennyiben a nehéz helyzetben lévõ
vállalat leányvállalatot hoz létre, a leányvállalat az õt el-
lenõrzõ nehéz helyzetben lévõ vállalattal együtt csoport-
nak tekintendõ és az e bekezdésben megállapított feltéte-
leknek megfelelõen támogatásban részesülhet.

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
18/2008. (IX. 23.) NFGM

rendelete
a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

K+F és innováció a versenyképességért prioritására
és a Regionális Operatív Programok

K+F és innováció tárgyú konstrukcióira rendelt
források felhasználásának részletes szabályairól

és a támogatás jogcímeirõl szóló
22/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló
2007. évi CLXIX. törvény 53. § (6) bekezdésében és a
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és ha-
táskörérõl szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §
h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel
egyetértésben – az alábbiakat rendelem el:

1. §

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és inno-
váció a versenyképességért prioritására és a Regionális
Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstruk-
cióira rendelt források felhasználásának részletes szabá-
lyairól és a támogatás jogcímeirõl szóló 22/2007.
(VIII. 29.) MeHVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
2. § 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]
„4. kutatási szervezet: olyan szervezet, amelynek jog-

állásától és finanszírozási módjától függetlenül elsõdleges
célja az alapkutatás, alkalmazott kutatás és kísérleti fej-
lesztés folytatása és azok eredményeinek terjesztése taní-
tás, közzététel vagy technológiaátadás útján. Ezen szerve-
zetek minden nyereséget ismét ilyen tevékenységekbe,
eredményeik terjesztésébe vagy oktatásba fektetnek. Azok
a vállalkozások, melyek befolyással lehetnek adott kuta-
tási szervezetre, különösen részvényesként vagy tagként,
nem rendelkezhetnek kedvezményes hozzáféréssel a szer-
vezet kutatási kapacitásaihoz, elért kutatási eredmé-
nyeihez;”

2. §

A Rendelet 2. § 18. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]
„18. nehéz helyzetben lévõ vállalkozás: a nehéz helyzet-

ben lévõ vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátala-
kításához nyújtott állami támogatásról szóló 2004/C
244/02. számú közösségi közlemény 2.1. pontja szerinti
vállalkozás;”
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3. §

A Rendelet 7. § (1) bekezdése a következõ szöveggel
lép hatályba:

„(1) A 3. §-ban meghatározott jogcímeken nyújtott tá-
mogatásoknak ösztönzõ hatást kell kifejteniük. A támoga-
tást nyújtó a támogatási döntés meghozatala elõtt elõzete-
sen megvizsgálja, hogy a támogatások eredményeként a
kedvezményezett K+F+I tevékenysége növekszik-e. A tá-
mogatást nyújtó az ösztönzõ hatás megállapítása érdeké-
ben összehasonlító elemzést készít a támogatással meg-
valósuló és a támogatás nélküli helyzetrõl. A támogatás
csak abban az esetben nyújtható, ha a támogatás bizonyít-
hatóan kifejti az alábbi hatások legalább egyikét:

a) növeli a projekt méretét, ideértve a projekt összkölt-
ségét, illetve a K+F+I tevékenységekben részt vevõ sze-
mélyek számát;

b) bõvíti az alkalmazási kört, ideértve a várható projekt
eredményeket;

c) csökkenti a projekt végrehajtásának idõtartamát, nö-
veli a végrehajtás ütemét;

d) növeli a kedvezményezett által a K+F+I-re fordított
teljes összeget.”

4. §

A Rendelet 11. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„11. § KKV-k szabadalommal, iparjogvédelmi jogok-

kal kapcsolatosan felmerülõ költségeihez nyújtott támoga-
tás esetében a támogatási intenzitás nem haladhatja meg a
8. § (2) bekezdésében meghatározott mértéket azzal, hogy
ebben az esetben ahhoz a kutatás-fejlesztési tevékenység-
hez tartozó támogatási intenzitást kell figyelembe venni,
amely tevékenységgel elõször sikerült megszerezni az
érintett szabadalmi vagy iparjogvédelmi jogot.”

5. §

A Rendelet 13. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„13. § Eljárási és szervezési innovációhoz nyújtott tá-

mogatás során a támogatási intenzitás nem haladhatja meg
a 15%-ot a nagyvállalkozások, 25%-ot a középvállalkozá-
sok és 35%-ot a kisvállalkozások esetében. Nagyvállalko-
zások csak abban az esetben részesülhetnek támogatásban,
ha a támogatott tevékenységben KKV-kal mûködnek
együtt, és a KKV-k az összes elszámolható költség leg-
alább 30%-át viselik.”

6. §

A Rendelet 20. § (1) bekezdése a következõ szöveggel
lép hatályba:

„(1) A kedvezményezett a 2. § 22. pontja szerinti fiatal
innovatív vállalkozásnak tekinthetõ, ha az alábbi feltételek
teljesülnek:

a) az üzleti terv külsõ szakértõ általi értékelése alapján
igazolható, hogy a kedvezményezett a jövõben olyan ter-
mékeket, szolgáltatásokat vagy eljárásokat fejleszt ki,
amelyek technológiailag újak vagy jelentõs mértékben
jobbak, mint a Közösségen belül létezõ legfejlettebb tudás,
vagy

b) független könyvvizsgáló igazolása szerint a kedvez-
ményezett K+F költségei az összes mûködési költségeinek
legalább 15%-át teszik ki a támogatás odaítélését meg-
elõzõ három év legalább egyikében, illetve pénzügyi múlt-
tal nem rendelkezõ induló vállalkozás esetén a folyó költ-
ségvetési idõszak ellenõrzése során.”

7. §

A Rendelet 21. § (5) bekezdése a következõ szöveggel
lép hatályba:

„(5) Az innovációs klasztereknek nyújtott beruházási
támogatásra vagy az innovációs klaszterek élénkítésének
mûködési támogatására az a pályázó jogosult, amely a tá-
mogatási kérelem benyújtásával egyidejûleg a támogatást
nyújtó részére elemzést nyújt be a klaszter technológiai
szakosodásáról, a létezõ regionális lehetõségekrõl, a meg-
lévõ kutatási kapacitásáról, hasonló célú klaszterek Euró-
pai Unión belüli jelenlétérõl, valamint a klaszterben foly-
tatott tevékenységek piaci volumenérõl.”

8. §

A Rendelet 22. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„22. § A K+F projekttámogatás esetén elszámolható

költségek – melyek körét a pályázati dokumentáció szû-
kebben is meghatározhatja – az alábbiak lehetnek:

a) a kutatók, fejlesztõk, technikusok és egyéb kisegítõ
személyzet számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a to-
vábbiakban: Számv.tv.) szerinti személyi jellegû ráfor-
dításai, a támogatott projektben való foglalkoztatás ará-
nyában, végzett tevékenységük mértékéig;

b) eszközöknek és felszereléseknek a kutatás-fejlesztési
projekthez történõ beszerzésének költségei a vételár mér-
tékéig;

c) épület- és földhasználati költségek a projektben való
használatuk idõtartamára, a használat mértékének megfe-
lelõen; az épületek tekintetében csak a kutatási projekt
idõtartamának megfelelõ értékcsökkenési ráfordítások
minõsülnek elszámolható költségnek, földterületek eseté-
ben az adásvétel költségei, valamint a ténylegesen felme-
rülõ tõkeköltségek is elszámolhatók;

d) harmadik féltõl piaci áron megvásárolt vagy pénzügyi
lízingbe vett mûszaki tudás és szabadalmak és egyéb szellemi
termékek, kísérleti fejlesztés bekerülési értéke a Számv.tv.
szerint, ha a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelõen
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került sor; lízinggel történõ finanszírozás esetén a lízingdíj-
ból kizárólag a tõketörlesztõ rész számolható el;

e) a K+F tevékenységgel kapcsolatban felmerült köz-
vetlen anyagjellegû ráfordítások, ideértve

ea) a piaci feltételek szerint, harmadik féltõl megrendelt
kutatás-fejlesztési szolgáltatások díjai a Szám.tv. szerint,

eb) a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költségei
a Számv.tv. szerint, ha azokat kizárólag a kutatás-fejlesz-
tési tevékenységhez veszik igénybe,

ec) anyagköltségek a Számv.tv. szerint, ha azokat a ku-
tatás-fejlesztési tevékenységhez veszik igénybe,

ed) az általános költségeknek a K+F projekthez a kuta-
tás-fejlesztést megfelelõen jellemzõ vetítési alap arányá-
ban, a számviteli politikában meghatározott módon, köz-
vetetten hozzárendelt összeg.”

9. §

A Rendelet 25. §-a a következõ szöveggel lép ha-
tályba:

„25. § Eljárási és szervezési innovációhoz nyújtott tá-
mogatás esetében az elszámolható költségek azonosak a
22. §-ban foglaltakkal azzal, hogy a szervezési innováció
tekintetében a 22. § b) pontjában foglalt költségek kizáró-
lag az infokommunikációs technológia eszközeinek és fel-
szerelésének költségeit jelenthetik.”

10. §

A Rendelet 27. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„27. § A magasan képzett munkaerõ kölcsönzéséhez

nyújtott támogatás alkalmazása esetén az elszámolható
költségek körébe tartozik minden, a magasan képzett mun-
kaerõ kölcsönzésével és foglalkoztatásával járó, a
KKV-knál felmerülõ költség, ideértve a közvetítõ ügynök-
ség igénybevételének költségeit, a munkaerõ-kölcsönzés
díját, valamint a kölcsönzött munkaerõ mobilitási juttatá-
saként jelentkezõ ráfordításokat a Számv.tv. szerint, ha
ezen költségek nem haladják meg a piaci árat. A tanács-
adás költségei nem számolhatóak el.”

11. §

A Rendelet 29. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„29. § Az elszámolható költségek a klaszterek élénkíté-

sének mûködési támogatása esetében a következõ tevé-
kenységekhez kapcsolódó személyi és anyagjellegû ráfor-
dítások a Számv.tv. szerint:

a) a klaszterek marketingje, melynek célja, hogy a
klaszterben új vállalkozások is részt vegyenek;

b) a klaszter létesítményeinek, eszközeinek, tevékeny-
ségeinek projekthez rendelt mûködtetése;

c) mûszaki és tudományos oktatási programok, work-
shopok és konferenciák szervezése azzal a céllal, hogy a
klaszter tagjai megosszák egymással ismereteiket és háló-
zatot építsenek.”

12. §

A Rendelet 31. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki:

„(3) Azonos elszámolható költségek tekintetében a cse-
kély összegû támogatás nem halmozható más állami támo-
gatással, ha az ilyen jellegû támogatáshalmozódás olyan
támogatási intenzitást eredményezne, amely túllépi a jelen
rendeletben az egyes esetek meghatározott körülményeire
vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást.”

13. §

A Rendelet 32. § (1) bekezdésében az „azzal, hogy a 3. §
a)–h) és g) pontjai, a 6. § a)–h) és l) pontjai, a 7. §, a 8. §,
a 10–29. §-ok, valamint a melléklet csak a támogatási
program Európai Bizottság általi elõzetes jóváhagyását és
ennek ismertté válását követõen, a rendelet megalkotásáért
felelõs miniszter – a Magyar Közlönyben haladéktalanul
közzétett – egyedi határozatával megállapított idõpontban
lépnek hatályba.” szövegrész helyébe az „azzal, hogy a
3. § a)–h) pontja, a 6. § a)–h) pontja, a 7–8. §, a 10–29. §,
valamint a melléklet 2008. szeptember 26-án, a 3. §
g) pontja és a 6. § l) pontja a támogatási program Európai
Bizottság általi elõzetes jóváhagyásának idõpontjában lép
hatályba. Az Európai Bizottság általi elõzetes jóváhagyás
naptári napját a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter
– annak ismertté válását követõen – a Magyar Közlönyben
haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja
meg.” szöveg lép.

14. §

(1) E rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétel-
lel 2008. szeptember 25-én lép hatályba.

(2) E rendelet 1–2. §-a és 12. §-a 2008. szeptember
26-án lép hatályba.

(3) E rendelet 2008. szeptember 27-én hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
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Minisztériumi közlemények

Közlemény a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium finanszírozásával az ITD Hungary Zrt. által meg-
hirdetett 2008. évi Kereskedelemfejlesztési pályázati rendszer keretén belül 2008. augusztus 26-án elbírált

nyertes pályázatokról

Sor-
szám

Pályázó neve Jogcím megnevezése, tartalom
Megítélt

támogatás
(E Ft)

1 77 Elektronika Mûszeripari Kft. Külföldi kiállításon való részvétel. 1 700
2 Agro Legato Kft. Külföldi kiállításon való részvétel. 385
3 Artica Formatervezési Kereskedelmi Bt. Külföldi kiállításon való részvétel. 800
4 Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft. Külföldi kiállításon való részvétel. 443
5 „BÁRIUM” Kft. Külföldi kiállításon való részvétel. 210
6 Bori Marcipán Kft. Idegennyelvû kiadvány-elektr. adathordozó 300
7 Comtex Zrt. Külföldi kiállításon való részvétel. 363
8 ContiTech Rubber Industrial Kft. Hirdetés, reklám 892
9 Csabakõ Bt. Külföldi kiállításon való részvétel. 276

10 D&D Drótáru Ipari és Kereskedelmi Zrt. Külföldi kiállításon való részvétel. 1 443
11 Deáky Horgászcikk Készítõ Kft. Külföldi kiállításon való részvétel. 543
12 Deáky Horgászcikk Készítõ Kft. Idegennyelvû kiadvány-elektr. adathordozó 315
13 DRITOR Kft. Komplex csomag 4 384
14 Él-Pack Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Weblap készítése 300
15 EVM Háztartásvegyipari és Kozmetikai ZRt. Külföldi kiállításon való részvétel. 721
16 Fóliaplast Kft. Külföldi kiállításon való részvétel. 283
17 Fóliaplast Kft. Külföldi kiállításon való részvétel. 283
18 IKRON Kft. Külföldi kiállításon való részvétel. 500
19 IND Kft. Külföldi kiállításon való részvétel. 1 200
20 IND Kft. Külföldi kiállításon való részvétel. 1 195
21 KASZ-COOP Derecske Zrt. Külföldi kiállításon való részvétel. 457
22 Kertészeti Öntözéstechnika Kft. Külföldi kiállításon való részvétel. 229
23 Kertészeti Öntözéstechnika Kft. Külföldi kiállításon való részvétel. 220
24 KÉZMÛ, Fõvárosi Kézmûipari Kht.

WINNER Gyáregysége
Külföldi kiállításon való részvétel. 1 200

25 KÉZMÛ, Fõvárosi Kézmûipari Kht.
WINNER Gyáregysége

Külföldi kiállításon való részvétel. 1 200

26 KÉZMÛ, Fõvárosi Kézmûipari Kht.
WINNER Gyáregysége

Idegennyelvû kiadvány-elektr. adathordozó 300

27 KÉZMÛ, Fõvárosi Kézmûipari Kht.
WINNER Gyáregysége

Weblap készítése 200

28 KORAX Gépgyár Kft. Külföldi kiállításon való részvétel. 467
29 Kûhidi Stúdió Kft. Külföldi kiállításon való részvétel. 887
30 LIGHTWARE Vetítéstechnikai Kft. Külföldi kiállításon való részvétel. 1 200
31 LISS Patrongyártó, Töltõ és Forgalmazó Kft. Külföldi kiállításon való részvétel. 1 200
32 LISS Patrongyártó, Töltõ és Forgalmazó Kft. Weblap készítése 234
33 Magyar Jármûalkatrészgyártók Országos

Szövetsége (MAJOSZ)
Külföldi kiállításon való részvétel. 256

34 Magyar Logisztikai Egyesület Idegennyelvû kiadvány-elektr. adathordozó 500
35 Magyar Logisztikai Egyesület Nemzetközi szervezeti tagdíj 350
36 Magyar Téglás Szövetség Nemzetközi szervezeti tagdíj 557
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Sor-
szám

Pályázó neve Jogcím megnevezése, tartalom
Megítélt

támogatás
(E Ft)

37 „NEFAB Packaging Hungary” Kft. Weblap készítése 223
38 NITROGÉNMÛVEK Zrt. Külföldi kiállításon való részvétel. 438
39 Pelle D’oro Kereskedelmi Kft. Külföldi kiállításon való részvétel. 285
40 Petõ védelem Kft. Külföldi kiállításon való részvétel. 229
41 PharmaHungary 2000 Kft. Idegennyelvû kiadvány-elektr. adathordozó 263
42 REFMON Zrt. Külföldi kiállításon való részvétel. 561
43 Rhinolight Kft. Komplex csomag 7 570
44 RIGÓ Szerszám- és Formakészítõ Kft. Külföldi kiállításon való részvétel. 1 097
45 RIGÓ Szerszám- és Formakészítõ Kft. Komplex csomag 6 128
46 Savaria-Dent Kft. Külföldi kiállításon való részvétel. 677
47 Sz. Variáns Csomagolástechnikai Kft. Külföldi kiállításon való részvétel. 882
48 Szabókert Építõ Kft. Külföldi kiállításon való részvétel. 229
49 Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. Külföldi kiállításon való részvétel. 1 200
50 „SZATUNA” Kft. Külföldi kiállításon való részvétel. 440
51 „SZATUNA” Kft. Idegennyelvû kiadvány-elektr. adathordozó 500
52 Szombati János e.v. Külföldi kiállításon való részvétel. 297
53 Tornádó International Kft. Külföldi kiállításon való részvétel. 313
54 TrueBlue Systems Kft. Külföldi kiállításon való részvétel. 300
55 UM Kereskedelmi Kft. Külföldi kiállításon való részvétel. 1 700
56 UM Kereskedelmi Kft. Idegennyelvû kiadvány-elektr. adathordozó 500
57 Vécsy és Társa Kft. Külföldi kiállításon való részvétel. 990
58 Vécsy és Társa Kft. Külföldi kiállításon való részvétel. 733
59 VRSKA Press Hungary Kft. Külföldi kiállításon való részvétel. 1 200
60 WAREX Kft. Külföldi kiállításon való részvétel. 1 200
61 Wet Wipe Kft. Külföldi kiállításon való részvétel. 728
62 Wood 2001 Kft. Külföldi kiállításon való részvétel. 229
63 ZIP TECHNOLOGIES Ipari és Kereskedel-

mi Kft.
Külföldi kiállításon való részvétel. 1 066

64 ZIP TECHNOLOGIES Ipari és Kereskedel-
mi Kft.

Külföldi kiállításon való részvétel. 1 043

Összesen: 57 014

Közlemény fejlesztési támogatás odaítélésérõl

Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 82. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a
Kormány vonatkozó egyedi döntése alapján a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium a Beruházás-ösztönzési
Célelõirányzat terhére az alábbi fejlesztési támogatás nyújtásáról kötött szerzõdést:

A kedvezményezett neve: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Mûködõ Rt.
A támogatási program megvalósítási helye: Debrecen és Budapest
A támogatás célja: Gyógyszeripari biotechnológiai üzem létesítése
A támogatás összege: 1384,0 millió Ft
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Egyéb közlemények

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának közleményei

66/2008. (Eü.K. 12.) Gyf.
k ö z l e m é n y

Budapest XXI. B-19 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Budapest Gyógyfürdõi
Zrt. (1138 Budapest, Népfürdõ u. 38.) üzemeltetésében mûködõ Budapest XXI. B-19 OKK számú kút vizének belsõ
(ivókúrára történõ) célú felhasználásában – „Csepel Gyöngye” elnevezéssel – a természetes ásványvíz megnevezés
használatát továbbra is engedélyezte (191-2/Gyf/2008.).

* * *

67/2008. (Eü.K. 12.) Gyf.
k ö z l e m é n y

Ráckeve K-77 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Tópart Projekt Kft.
(2310 Szigetszentmiklós, Tököli u.184.) üzemeltetésében mûködõ Ráckeve K-77 OKK számú kút vizének belsõ (ivási)
célú felhasználásában – „Keve Gyöngye” elnevezéssel – a természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezte
(176-3/Gyf/2008.).

* * *

68/2008. (Eü.K. 12.) Gyf.
k ö z l e m é n y

Polgárdi K-33 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az Euroszikvíz Kft. (8142
Úrhida, Kossuth u.112/a) tulajdonában álló Polgárdi K-33 OKK számú kút vizének belsõ, kizárólag palackozási célú fel-
használásában – „Aquatys” elnevezéssel – a természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezte
(80-4/Gyf/2008.).

* * *

69/2008. (Eü.K. 12.) Gyf.
k ö z l e m é n y

Biharnagybajom K-20 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatát
engedélyezõ határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Biharnagybajom Község
Önkormányzata (4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.) tulajdonában álló Biharnagybajom K-20 OKK számú kút vize te-
kintetében a természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezõ 127/Gyf/1993. számú határozatát visszavonja
(112-3/Gyf/2008.).

* * *
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70/2008. (Eü.K. 12.) Gyf.
k ö z l e m é n y

Szigetvár B-45 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezõ
határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Szigetvár Város Önkor-
mányzata (7900 Szigetvár, Pf. 42) tulajdonában álló Szigetvár B-45 OKK számú kút vizének belsõ (ivási célú) felhasz-
nálásában a természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezõ 2/Gyf/1996. számú határozatát visszavonja
(411-2/Gyf/2008.).

* * *

71/2008. (Eü.K. 12.) Gyf.
k ö z l e m é n y

Tiszakécske K-35/A OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezõ
határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az Aquaviva Kft. (6060
Tiszakécske, Kerekdomb 98.) tulajdonában álló Tiszakécske K-35/A OKK számú kút vize tekintetében a természetes ás-
ványvíz megnevezés használatát engedélyezõ 533/Gyf/2001. számú határozatát visszavonja (52/Gyf/2008.).

* * *

72/2008. (Eü.K. 12.) Gyf.
k ö z l e m é n y

Zsurk K-11 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezõ
határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Pentatron Zrt. (4627
Zsurk, Ipari út 4.) tulajdonában álló Zsurk K-11 OKK számú kút vize tekintetében a természetes ásványvíz megnevezés
használatát engedélyezõ 93/Gyf/1996. számú határozatát visszavonja (67/Gyf/2008.).

* * *

73/2008. (Eü.K. 12.) Gyf.
k ö z l e m é n y

Békéscsaba K-1019 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezõ
határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Penta Drink Kft. (5600
Békéscsaba, Ipari út 2.) tulajdonában álló Békéscsaba K-1019 OKK számú kút vize tekintetében a természetes ásványvíz
megnevezés használatát engedélyezõ 312/Gyf/1981. számú határozatát visszavonja (51/Gyf/2008.).

* * *

74/2008. (Eü.K. 12.) Gyf.
k ö z l e m é n y

Dánszentmiklós K-223 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Konzerv Kft. (2735
Dánszentmiklós, Irsai u.10.) tulajdonában álló Dánszentmiklós K-223 OKK számú kút vizének belsõ, kizárólag palacko-
zási célú felhasználásában – „Kék-Brill” elnevezéssel – a természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezte
(15/Gyf/2008.).
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét.

Az olvasó olyan tudományos munkát tart a kezében, amelynek legfõbb tárgya a büntetõeljárási jog, a büntetõeljárás és
kisebb mértékben a kriminalisztika. Így jelenik meg a büntetõeljárási jog tudományának és kodifikációjának története is.
Bócz Endre több síkon elemzi a büntetõeljárás tárgyköreit. Az egyik a kodifikáció- és tudománytörténeti aspektus. Ezen
belül ismerteti az 1808. évi francia kódexek Európára kiterjedõ hatásait, ideértve az 1896. évi magyar Bûnvádi Perrend-
tartást is. A munka külön érdekessége és értéke a nálunk úgyszólván ismeretlen cári orosz kodifikálás történetének, az
1864. évi kódexnek és elõzményeinek bemutatása.
A mû másik kiterjedt tárgykörét a nyomozás adja. A szerzõ rámutat itt olyan jelenségekre, amelyeknek ritkán jártunk
utána a jogi elemzés során. Ilyenek pl. a nyomozásról mint a büntetõeljárás önálló szakaszáról vallott nézetek, illetõleg
az azt kifejezõ intézmények.
A szerzõ az ügyész, a közvádló szerepkörébe szõve foglalkozik a bizonyítás kérdéseivel. Itt elsõsorban a fogalmak
– mint a „bizonyítás”, „történés”, „tény”, „felderítés” – tisztázására törekszik. Nem mulasztja el szóvá tenni a bûnügyi
technika jelentõségét, a bizonyításban vitt fejlesztõ szerepét és a kriminalisztikai képzés hiányosságait. Figyelmet szen-
tel a nyomozásbeli tényfeltárás (bizonyítás) terjedelmének. Felhívja a figyelmet a nyomozási, vizsgálati szakaszban
fenyegetõ egyoldalúság veszélyeire, fõként arra, hogy az ezt követõ döntés befolyásolására alkalmas.
Az olvasó természetesen maga dönti el, mit tart a bemutatott mûbõl a legtanulságosabbnak.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3990 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó kiadásában

MEGJELENT

AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA
– pályázati sorvezetõ helyi önkormányzatok és kistérségi társulások számára –

Magyarországon jelenleg az egyik legnagyobb kihívás az, hogy az európai uniós csatlakozás elõnyeivel és lehetõségeivel ered-
ményesen tudunk-e élni. A csatlakozásunk óta eltelt idõszak tapasztalatai rendkívül fontosak, hiszen a 2007–2013 közötti progra-
mozási idõszakban még jelentõsebb nagyságrendû támogatás lesz elérhetõ a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások
részére.
A pályázatok elkészítése speciális szakértelmet igényel a helyi önkormányzatoktól. A felmérések adatai szerint a pályázó önkor-
mányzatok, többcélú kistérségi társulások megközelítõleg fele maga készíti a pályázati dokumentációkat. Ezen helyi önkormány-
zatok, többcélú kistérségi társulások mind a pályázatok készítése, mind a már elnyert támogatásokról való elszámolás kapcsán
számos esetben segítségre szorulnak, mert nem tudnak megfelelni a szigorú elõírásoknak. Ma már igen szoros a pályázati
verseny.
Amennyiben a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások eredményesen szeretnék elnyerni az EU nyújtotta forrásokat, gon-
dolkodásmód, szemléletváltásra van szükség. A projektszemléletû fejlesztéstervezés rendkívül kreatív szellemi munka,
amely többféle szakismeretet, készséget és szervezett csapatmunkát igényel.
A kiadvány elsõ fejezete „sorvezetõt” ad arra, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és annak operatív programjai
milyen prioritásokat jelölnek meg, amelyeket a késõbbiekben akciótervek részleteznek, és központi projektek és pályázatok formá-
jában elérhetõk lesznek a kedvezményezettek számára. A projekteknek ugyanis összhangban kell lenniük ezen, valamint a kohé-
zióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott célokkal.
A kötet gerincét képezik a projektkövetelmények, a projektciklus-menedzsment (PCM) elmélet, a PCM típusú tervezés gyakorlata,
a stratégiai tervezés módszerei, a logikai kerettervezés, a tevékenység tervezés, a projektcsapat kiválasztása, szerepek, felelõs-
ség, hatáskörök, a projektek pénzügyi tervezése, a pályázati információk megszerzése.
A kötetben bemutatásra kerül a pályázatkészítés folyamata, a pályázat kidolgozása, a pályázatírás lépései. Egy pályázatban egy
adott projekt kerül bemutatásra, melynek végrehajtására nyerhetõk források. A kiadvány foglalkozik a szerzõdés elõkészítésével,
a Támogatási Szerzõdés megkötésével, módosításával.
Különös hangsúlyt helyez a kiadvány a projektvégrehajtás szakaszában jelentkezõ feladatokra, a jelentési kötelezettségekre, a
pénzügyi elszámolásra.
A megvalósítás fázisában kiemelt hangsúlyt kapnak az utólagos (kifizetett számlák arányában történõ visszautalás) elszámolás-
hoz szükséges összesítõk, bizonylatok, igazolások.
A hatékony és eredményes szakmai, pénzügyi dokumentálást esettanulmányokkal segíti a kiadvány.
A kiadvány egy fejezete külön kitér továbbá azon közösségi programokra is (pl. Aktív európai polgárságért, LIFE+), amelyekre
a helyi önkormányzatok nem az ÚMFT keretében, hanem közvetlenül az Európai Bizottsághoz pályázhatnak. Ezen programok ke-
retében kiírt pályázatokra ugyanis speciális szabályok vonatkoznak.
A pályázat nem cél, hanem egy eszköz, azaz olyan konkrét fejlesztésekhez történõ társfinanszírozás igénylése, amely hozzájá-
rul a szélesebb közösségek számára is kedvezõ, kijelölt, közép vagy hosszú távon elérendõ cél megvalósításához.
Reméljük, hogy hasznos segítséget nyújt a kiadvány a napi pályázatírási és projektmegvalósítási munkánál.

A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411),
valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

...........................................................................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem Az uniós pályázatok készítésének módszertana címû kiadványt (ára: 2961 Ft + postaköltség), ..................... pél-
dányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás

Szerkesztésért felelõs: dr. Marsi Miklós.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu).
A kiadásért felelõs: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlony-
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a FÁMA ZRt. közremûködésével. Telefon: 235-4554, 266-9290/240,
241 mellék.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2008. évi éves elõfizetési díj: 26 964 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 13 482 Ft áfával, egy példány ára: 1575 Ft áfával.
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