
JELENTÉS

az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló-
járól, az Intézet válaszával együtt

(2016/C 449/21)

BEVEZETÉS

1. A budapesti székhelyű Európai Innovációs és Technológiai Intézetet (a továbbiakban: az Intézet, más néven EIT) a 
294/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) hozta létre. Az Intézet célja, hogy a tagállamok és az Európai Unió 
innovációs képességének erősítésével hozzájáruljon a fenntartható európai gazdasági növekedéshez és a verseny-
képességhez. Az Intézet a felsőoktatási, a kutatói és az üzleti ágazatokat egybefűző „tudományos és innovációs társulások” 
(TIT társulások) részére nyújt egyre nagyobb számú támogatást, és ezzel igyekszik ösztönözni az innovációt és a vállalkozói 
kedvet. A TIT-ek több száz partner tevékenységét koordinálják. A TIT-ek által nyújtott támogatásokat a partnerek 
költségeinek és a TIT-ek koordinációs tevékenységeiből adódó költségek megtérítésére fordítják.

2. Az Intézetre vonatkozó főbb adatokat a táblázat tartalmazza (2).

Táblázat

Az Intézetre vonatkozó főbb adatok

2014 2015

Költségvetés (millió euro) (1) 174,9 231,7

Összlétszám december 31-én (2) 48 50

(1) A költségvetési számok a kifizetési előirányzatokon alapulnak.
(2) A létszámba tartoznak a tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses alkalmazottak, és a kirendelt nemzeti szakértők.

Forrás: Az Intézettől származó adatok.

A MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZATOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK

3. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint az 
Intézet felügyeleti és kontrollrendszereiben alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez 
kiegészül más ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a vezetői teljességi nyilatkozatok elemzésével.

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT

4. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke alapján a Számvevőszék ellenőrizte a 
következőket:

a) az Intézet éves beszámolója, amely a 2015. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi 
kimutatásokból (3) és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből (4) áll; és

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége.

C 449/112 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.12.1.

(1) HL L 97., 2008.4.9., 1. o.
(2) Az Intézet hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a weboldalán: www.eit.europa.eu
(3) Ezek a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak 

kimutatása, a számviteli politika meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok.
(4) Ezek a költségvetési eredménykimutatásból és a költségvetési eredménykimutatás mellékletéből állnak.

http://www.eit.europa.eu/


A vezetés felelőssége

5. A vezetés felelőssége az Intézet éves beszámolójának elkészítése és valós bemutatása, valamint a beszámoló alapjául 
szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége (5):

a) Az Intézet éves beszámolója tekintetében a vezetés felelősségi körébe tartozik: az – akár csalásból, akár tévedésből 
eredő lényeges hibáktól mentes – pénzügyi kimutatások elkészítését és valós bemutatását lehetővé tévő belső 
kontrollrendszer kialakítása, megvalósítása és fenntartása; a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott 
számviteli szabályok (6) alapján megfelelő számviteli politika megválasztása és alkalmazása; és a körülményeknek 
megfelelően észszerű számviteli becslések készítése. Az igazgató hagyja jóvá az Intézet éves beszámolóját azután, 
hogy a számvitelért felelős tisztviselő az összes rendelkezésre álló információ alapján egy olyan kísérő nyilatkozattal 
egyetemben elkészítette azt, amelyben a tisztviselő többek között kijelenti, hogy észszerű bizonyossággal rendelkezik 
afelől, hogy a beszámoló minden lényeges szempontból valós és hű képet ad az Intézet pénzügyi helyzetéről.

b) A vezetés felelőssége a mögöttes tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, illetve a gondos pénzgazdálkodás 
elveinek követése tekintetében abban áll, hogy ki kell alakítania, meg kell valósítania és fenn kell tartania egy olyan 
eredményes és hatékony belső kontrollrendszert, amely megfelelő felügyelettel és alkalmas intézkedésekkel képes 
megakadályozni a szabálytalanságokat és csalásokat, illetve szükség esetén jogi eljárásokkal képes visszaszerezni a 
tévesen kifizetett vagy felhasznált pénzösszegeket.

Az ellenőr felelőssége

6. A Számvevőszék feladata, hogy ellenőrzése alapján megbízhatósági nyilatkozatot készítsen az Európai Parlament és 
a Tanács számára (7) az éves beszámoló megbízhatóságára és a mögöttes tranzakciók jogszerűségére és 
szabályszerűségére vonatkozóan. A Számvevőszék az IFAC nemzetközi ellenőrzési standardjai és etikai kódexe, valamint 
a legfőbb ellenőrző intézményeknek az INTOSAI által elfogadott nemzetközi standardjai szerint végzi ellenőrzését. Ezek 
a standardok megkövetelik, hogy a Számvevőszék az ellenőrzést úgy tervezze meg és végezze el, hogy észszerű 
bizonyosságot szerezhessen arról, hogy az Intézet éves beszámolója nem tartalmaz lényeges hibákat és az alapjául 
szolgáló tranzakciók jogszerűek és szabályszerűek.

7. Az ellenőrzés olyan eljárásokat foglal magában, amelyek révén ellenőrzési bizonyíték szerezhető a beszámolóban 
szereplő összegekről és információkról, valamint a mögöttes tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről. 
Az eljárások kiválasztása az ellenőrnek egy arra irányuló kockázatelemzés alapján kialakított szakmai megítélésétől függ, 
hogy milyen valószínűséggel fordulhat elő – akár csalás, akár tévedés okozta – lényeges hiba a beszámolóban, illetve az 
Európai Unió jogi keretei által meghatározott követelményektől való lényeges eltérés az annak alapjául szolgáló 
tranzakciókban. Az említett kockázatértékeléskor az ellenőr mérlegeli a szervezetnek a beszámoló elkészítése és valós 
bemutatása szempontjából releváns belső kontrollmechanizmusait, valamint a mögöttes tranzakciók jogszerűségének és 
szabályszerűségének biztosítása céljából alkalmazott felügyeleti és kontrollrendszereit, és a körülményeknek megfelelő 
ellenőrzési eljárásokat alakít ki. Az ellenőrzés része továbbá az alkalmazott számviteli politika megfelelőségének, a 
számviteli becslések észszerűségének és a beszámoló általános bemutatásának értékelése. E jelentés és a megbízhatósági 
nyilatkozat elkészítése során a Számvevőszék az Unió költségvetési rendelete (8) 208. cikke (4) bekezdésében előírtak 
szerint figyelembe vette a független külső ellenőr által az Intézet beszámolójára nézve végzett ellenőrzési tevékenységet.

8. A Számvevőszék úgy véli, hogy az összegyűjtött ellenőrzési bizonyítékok elégségesek és megfelelőek 
megbízhatósági nyilatkozata megalapozásához.

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról

9. A Számvevőszék véleménye szerint az Intézet éves beszámolója minden lényeges szempontból híven és pénzügyi 
szabályzata előírásainak, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak 
megfelelően tükrözi a 2015. december 31-i pénzügyi helyzetet, a tárgyévi gazdasági események eredményét és a 
pénzforgalmat.

2016.12.1. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 449/113

(5) Az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 328., 2013.12.7., 42. o.) 39. és 50. cikke.
(6) A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályok a Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége (IFAC) 

által kibocsátott Nemzetközi Költségvetési Számviteli Standardokra (IPSAS), illetve adott esetben a Nemzetközi Számviteli Standard 
Testület (IASB) által kibocsátott Nemzetközi Számviteli Standardokra (IAS)/Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokra (IFRS) 
támaszkodnak.

(7) Az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 107. cikke.
(8) Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).



A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről szóló korlátozott vélemény 
alapja

A pályázatokhoz kapcsolódó támogatható közvetett költségek kiszámításához alkalmazott szabálytalan átalány

10. A 2014. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartó időszakban az Unió az Intézet költségvetéséhez a 
Horizont 2020 pénzügyi keretén keresztül járul hozzá, ami azt jelenti, hogy az Intézetnek a Horizont 2020 (H2020) 
szabályait kell alkalmaznia. A Horizont 2020 a 2007–2013 közötti időszakban a kutatási, technológiafejlesztési és 
demonstrációs tevékenységekre vonatkozó, az 1982/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (9) által elfogadott 
hetedik keretprogramot felváltó program. Az EIT nem vett részt ebben a programban.

11. Az Intézet 2014. január 1-jei hatállyal a H2020 szabályokhoz igazította pénzügyi szabályzatát, és ettől kezdve 
kizárólag 25 %-os egységes átalány alkalmazható a pályázatokhoz kapcsolódó támogatható közvetett költségek 
kiszámítására (10). A 2014-es üzleti tervek értékelését követően az EIT 2013 októberében hivatalos levélben értesítette a 
TIT-eket arról, hogy ez bekövetkezhet. E rendelkezéssel ellentétben a TIT-ekkel 2014 februárjában aláírt 2014-es 
támogatási megállapodások továbbra is 40 %-os átalányt alkalmaznak a non-profit közintézményekre, felsőoktatási 
intézményekre, kutatóintézetekre és kkv-kre vonatkozóan.

12. A 40 %-os átalányról az EIT – a pénzügyi szabályzat előtti – pénzügyi szabályai 75. cikkének (8) bekezdése 
rendelkezett, azonban ezeket a szabályokat 2014. január 1-jével hatályon kívül helyezték. Míg az EIT pénzügyi 
szabályzata a korábbi pénzügyi szabályok két cikkére vonatkozóan átmeneti időszakot vezet be, a 75. cikk 40 %-os 
átalányt lehetővé tevő (8) bekezdésére vonatkozóan nem rendelkezik ilyen időszakról. Ilyen átmeneti időszakról a H2020 
szabályok sem rendelkeznek. A H2020 szabályok hetedik keretprogram és a Horizont 2020 közötti átmenetről szóló 
57. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „ez a rendelet [a Horizont 2020 szabályok] nem érinti az 1982/2006/ 
EK határozat [a hetedik keretprogramról szóló határozat] és a 2013. december 31-én e tárgyban alkalmazandó többi jogi 
aktus alapján a Bizottság vagy a finanszírozó szervek által nyújtott pénzügyi támogatások odaítélését, sem […] az érintett 
cselekvések folytatását és módosítását, […] és az említett jogi aktusokat az érintett cselekvésekre lezárásukig alkalmazni 
kell.” Az EIT azonban nem volt része a hetedik keretprogramnak, következésképpen a keretprogram hatálya alatti 
támogatást sem ítélt oda. Ezért az EIT pénzügyi szabályai nem tartoznak ezen [a hetedik keretprogram keretében 
folyósított] támogatásokra vonatkozó jogszabályok hatálya alá. A H2020 szabályok 57. cikkének (2) bekezdése szerinti 
átmeneti rendelkezések ezért nem alkalmazandóak a 2014-es támogatási megállapodásokra és az ezekhez kapcsolódó 
kifizetésekre.

13. Érvényes jogalap hiányában a támogatható közvetett költségek megtérítésére vonatkozó 40 %-os átalány 
szabálytalannak minősül. Az említett átalány alkalmazása miatti túlfizetés teljes összege 5,5 millió euro volt, ami a 2015- 
ös pályázati tranzakciók 3 %-át teszi ki (11).

A 2014-es pályázati tranzakciók utólagos ellenőrzésének eredménye

14. A 2015-ös pályázati tranzakciók egy mintájának utólagos ellenőrzése eredményeként feltárt hibák a 
13. bekezdésben említett túlfizetés korrekcióját követően a 2014-es pályázati tranzakciókra vonatkozóan 2 %-os 
fennmaradó hibaarányt eredményeztek (e korrekció nélkül a hibaarány 1,46 %).

Együttes hibaarány

15. A 10–14. bekezdésben tárgyalt megállapításokból következő együttes hibaarány a 2015-ös pályázati tranzakciók 
5 %-a, illetve a teljes 2015-ös kiadások 4,9 %-a.

Korlátozott vélemény a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről

16. A Számvevőszék véleménye szerint – a korlátozott vélemény alapjául szolgáló 10–15. bekezdésben tárgyaltak 
hatásainak kivételével – a 2015. december 31-én véget ért évre vonatkozó éves beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek.

17. A Számvevőszék véleményei függetlenek az alábbi megjegyzésektől.

C 449/114 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.12.1.

(9) HL L 412., 2006.12.30., 1. o.
(10) Az EIT pénzügyi szabályzata 90. cikkének (1) bekezdése.
(11) A 2015-ös pályázati tranzakciók magukban foglalják a 2015-ben a pályázatokra vonatkozóan teljesített végső kifizetéseket és az 

előfinanszírozások elszámolását 183,3 millió euro értékben.



MEGJEGYZÉSEK A TRANZAKCIÓK JOGSZERŰSÉGÉRŐL ÉS SZABÁLYSZERŰSÉGÉRŐL

18. 2015-ben az Intézet arról tájékoztatta a TIT-eket, hogy az első öt év során (2010–2014) nyújtott pénzügyi 
hozzájárulása nem haladta meg az összes vonatkozó TIT-kiadás 25 %-os felső összeghatárát. A TIT-ek kiegészítő 
tevékenységeinek hiányos fogalommeghatározása azonban megakadályozta az arra vonatkozó egyértelmű értékelést, hogy a 
kiegészítő tevékenységekhez kapcsolódó költségeket bele kell-e számítani az EIT-hozzájárulás maximális mértékbe. 
A Számvevőszék 4/2016. sz. különjelentésében megállapította, hogy ez a finanszírozási feltétel (amelyet az új 2014–2020- 
as időszakban továbbra is alkalmaznak) nem vagy csak kevés hozzáadott értékkel bír, és megszüntetése jelentősen enyhítené 
a TIT-partnerek működési és pénzügyi beszámolási terhét (12).

MEGJEGYZÉSEK A BELSŐ KONTROLLMECHANIZMUSOKRÓL

19. A 325 000 eurót meghaladó költségtérítést kérő TIT-partnerektől kért, a pénzügyi kimutatásra vonatkozó igazolás 
(Certificate of Financial Statement, CFS) elviekben hozzájárul a költségnyilatkozatoknak az Intézet általi előzetes 
ellenőrzéséhez (13). Ezeknek az igazolásoknak a minősége azonban jelentős ingadozást mutat, ami korlátozza a belőlük 
nyerhető bizonyosságot, valamint az Intézet részéről további ellenőrzések elvégzését teszi szükségessé.

MEGJEGYZÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSRÓL

20. Az EIT alapító rendelete úgy rendelkezik, hogy az EIT „köz- és magánforrásokat mobilizál, és forrásait e rendeletnek 
megfelelően használja fel. Költségvetésének jelentős és egyre nagyobb részét igyekszik magánforrásokból és a saját 
tevékenységeiből származó bevételből előteremteni” (14). Annak ellenére, hogy a fenti rendelkezés egyértelműen az EIT 
költségvetésére vonatkozik, az Intézet 2015-ös költségvetésének 99 %-a a Horizont 2020 pénzügyi keretéből származott.

21. Bár az Intézetnek lehetősége van arra, hogy a felhasználatlan (az év során nem lekötött vagy az év végéig visszavont) 
előirányzatokat a következő három év költségvetésében szerepeltesse (15), nem igazította ki folyamatait időben ahhoz, hogy 
a 2014-es támogatási megállapodásokból rendelkezésre álló 26,6 millió eurót a 2015–2017-es költségvetésekben 
felhasználhassa. Ezek az előirányzatok a TIT-ek vártnál kisebb mértékű forrásfelhasználásából erednek.

22. A lekötött előirányzatok átvitele nagy volt a II. cím esetében, 0,4 millió euro, azaz 44 % (2014: 0,5 millió euro, azaz 
36 %). Ezek az átvitelek főként az év végén túlmutató informatikai szolgáltatásokra és olyan találkozókra vonatkoztak, 
amelyek számlái még nem érkeztek be.

TOVÁBBI MEGJEGYZÉSEK

23. A Bizottság által az Intézet számára a pénzügyi önállóság elérésére meghatározott eredeti határidő 2010 volt. Az 
Intézet azonban 2011 júniusában csak részleges pénzügyi önállóságot kapott, azzal a feltétellel, hogy a 60 000 eurót 
meghaladó pályázati tranzakciók és közbeszerzések esetén megmarad a felügyelő főigazgatóság, az Oktatásügyi és 
Kulturális Főigazgatóság előzetes jóváhagyási jogköre.

24. A 2014-es támogatási megállapodásoknak a három TIT-tel történő aláírása a támogatással finanszírozott 
intézkedések 2014. január 1-jei indulása után történt meg. Az eredetileg 2014 februárjában aláírt szerződést már 2014. 
március végén módosították 38 millió euro kiegészítő forrás vonatkozásában.

25. Az Intézet finanszírozza az EIT Digitális Mesteriskola programot, amelyben 16 európai egyetem vesz részt. Az 
egyetemeknek nyújtott költségtérítés egy hallgatónként legfeljebb 8 000 eurós átalányösszegből (az Erasmus Mundus 
program rendelkezéseit követve), valamint tényleges költségekből áll, amelyek átalányalapú közvetett költségeket foglalnak 
magukban. 2015-ben ez alapján az egyetemek számára hallgatónként átlagosan 15 000 eurót fizettek ki (az 
átalányösszeggel együtt). Ezt a modellt azonban nem határozták meg formális módon, és az nem teszi lehetővé az 
átalányösszeg és a tényleges költségek által fedezett tevékenységek megkülönböztetését. Az Intézet törekedjék egyértelműen 
és formálisan meghatározott, egységes módszeren alapuló modell, pl. indoklással alátámasztott egységes átalány 
bevezetésére a költségek bejelentéséhez.
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(12) A Számvevőszék 4/2016. sz. különjelentése: Az Európai Innovációs és Technológiai Intézetnek a tőle várt hatás eléréséhez 
módosítania kell működési mechanizmusait és egyes strukturális elemeit

(13) Az 1290/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 81. o.) 34. cikke.
(14) A 294/2008/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének d) pontja.
(15) Az EIT pénzügyi szabályzata 14. cikkének (1) bekezdése.

http://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=35819
http://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=35819


26. A TIT-felügyelőbizottság határozata alapján egy TIT-partner 646 000 euro bruttó összegben fizetett jutalmat 55 
munkatársának (100 000 eurós egyéni jutalom is előfordult), amelyet az Intézet 100 %-ban megtérített. Ilyen jutalmak teljes 
mértékben közforrásból történő fizetése szokatlan gyakorlat, és az ilyen kifizetéseket figyelembe kell venni az egyedi 
fizetések EIT általi finanszírozására vonatkozó felső határérték esetében, amely a 2016-os támogatási megállapodástól 
kezdve alkalmazandó. A gondos pénzgazdálkodás alapelvét akkor sem tartották be, amikor egy TIT-partner személyenként 
800 és 3 250 euro közötti napidíjért PR-szolgáltatásokat szerzett be, és ezeket az Intézet teljes egészében megtérítette.

27. Az Intézet egy bizottsági keretszerződést használt innovációs konferenciák szervezésére 2015-ben és 2016-ban. A 
keretszerződés alapján szolgáltatásokat szerveztek ki alvállalkozóknak olyan árakon, amelyeket a keretszerződésben nem 
határoztak meg. Ez utóbbi szerződések árai a kezdő tanácsadók 800 eurós napidíjától a vezető tanácsadók 2 250 eurós 
napidíjáig terjedt (ez utóbbi majdnem négyszerese a bizottsági keretszerződésben megállapított felsővezetői díjnak). Az 
ilyen árakon beszerzett szolgáltatások költsége konferenciánként több mint 100 000 eurót tesznek ki.

A KORÁBBI ÉVEK MEGJEGYZÉSEINEK HASZNOSULÁSA

28. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki megjegyzései nyomán tett helyesbítő intézkedésről.

A jelentést 2016. szeptember 13-i luxembourgi ülésén fogadta el a Baudilio TOMÉ MUGURUZA 
számvevőszéki tag elnökölte IV. Kamara.

a Számvevőszék nevében

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

elnök 
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MELLÉKLET

A korábbi évek megjegyzéseinek hasznosulása

Év A Számvevőszék megjegyzése

A helyesbítő intézkedés 
állapota

(Végrehajtva/folyamatban/ 
végrehajtandó/n.a.)

2012

A 9–13. bekezdésben leírtakon kívül, a 2012-es kifizetések alapjául szolgáló, 
2010-ben és 2011-ben aláírt támogatási megállapodások költségvetései nem 
voltak eléggé konkrétak. Nem volt összefüggés a jóváhagyott támogatások és a 
végrehajtott tevékenységek között. [A támogatási megállapodások] nem 
tartalmaztak szabályokat a TIT-ek és partnereik által történő áru- és 
szolgáltatásbeszerzésre sem.

Végrehajtva

A támogatási megállapodásokban nem állítottak fel egyedi küszöbértékeket az 
egyes konkrét költségkategóriákra (azaz személyzeti költségek, alvállalkozók, 
jogi szolgáltatások stb.).

Végrehajtandó (1)

2012

Az EIT az előzetes ellenőrzések részeként az összes támogatott projektnél 
technikai ellenőrzéseket is végzett. A számszerűsíthető célok hiánya azonban 
akadályozta a projekttevékenységek és eredmények eredményes értékelését. Az 
üzleti tervek nem részletezték a végrehajtandó tevékenységeket, és nem 
állítottak fel világos, tevékenységenkénti vagy minőségi kritériumokon alapuló 
mérföldköveket sem.

Végrehajtva

2012

A 2011-ről átvitt 22 millió euro összegű lekötött előirányzatokból 10 millió 
eurót (45 %-ot) töröltek 2012-ben. A törlések nagy aránya főleg annak tudható 
be, hogy a 2011-es támogatási megállapodások alapján a kedvezményezettek 
által benyújtott költségtérítések kisebbnek bizonyultak a tervezettnél (9,2 millió 
euro, vagyis a törölt előirányzat-átvitel 92 %-a).

n.a.

2013

A háromféle TIT társulással kötött partnerségi keretmegállapodások értelmében 
az EIT pénzügyi hozzájárulása legfeljebb az első négy év (2010. január 1-jétől 
2013 decemberéig) összes TIT-kiadása 25 %-ának felelhet meg. A TIT társulások 
adatai szerint ezt a felső határt mindhárom TIT betartotta. Mivel azonban ezeket 
az adatokat 2015 előtt nem ellenőrzik, nincs megfelelő ellenőrzési bizonyíték 
arra nézve, hogy az EIT-támogatás nem haladta meg ezt a 25 %-os felső határt.

Végrehajtva

2014

Az EIT fokozatosan javította a TIT társulások költségnyilatkozatainak pénzügyi 
ellenőrzését. A termékek operatív ellenőrzése azonban késik. A TIT társulások 
éves üzleti terve továbbra sem ad megfelelő meghatározást a termékekről, és 
nincs egyértelmű kapcsolat a tervezett termékek, illetve a partnerenként és 
költségkategóriánként elszámolható költség között. Ezenkívül a Számvevőszék 
olyan eseteket is talált, ahol az EIT-támogatás teljes összegét kifizették még 
akkor is, ha az üzleti tervben található célkitűzések nem mindegyike teljesült.

Végrehajtva

2014

Az Intézet 13,1 millió euróval, vagyis 5,6 %-kal (2013: 3,4 millió euro, azaz 
2,5 %) túlbecsülte 2014-es költségvetési igényeit, és a 233,1 millió eurós 
költségvetésből csak 220 millió euróra nézve történtek kötelezettségvállalások. 
Az alacsony felhasználási arány fő oka a TIT-tevékenységek finanszírozására 
szánt támogatási előirányzatok (11,4 millió euro) fel nem használása. A TIT 
társulásoknak a támogatási megállapodások alapjául szolgáló üzleti tervei nem 
követelték meg, hogy az Intézet a rendelkezésére álló összes 2014-es 
előirányzatot felhasználja. A fel nem használt előirányzatok az Intézet pénzügyi 
szabályzatának megfelelően újra bekerülnek az Intézet 2015–2017-es költség-
vetéseibe.

Folyamatban (2)
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Év A Számvevőszék megjegyzése

A helyesbítő intézkedés 
állapota

(Végrehajtva/folyamatban/ 
végrehajtandó/n.a.)

2014
Bár a TIT társulásoknak pénzügyi fenntarthatósági stratégiákat kell kidolgoz-
niuk, egyelőre még működésük ötödik évében is teljes mértékben az Intézet és a 
TIT-partnerek finanszírozásától függnek.

Folyamatban (3)

2014

Az Intézetet 2009-es létrehozása óta a munkatársak gyakori cserélődése és a 
vezetői szint instabilitása jellemzi. 2014 júniusában az igazgatótanács úgy 
döntött, hogy az Intézet igazgatóját a mandátuma fennmaradó tizenegy 
hónapjára hosszú távú kutatási kiküldetésre kirendeli a firenzei Európai 
Egyetemi Intézethez. Feladatait 2014 augusztusában ideiglenes igazgató (akit 
nem sokkal korábban vettek fel és neveztek ki operatív igazgatóvá) vette át, aki 
hat éven belül már a negyedik személy az igazgatói poszton. Az új igazgató 
felvételére vonatkozó álláshirdetést 2015 júliusában tették közzé.

Folyamatban (4)

2014

A három osztályvezető álláshely közül kettő már 2013 óta betöltetlen. Az egyik 
ilyen álláshelyet 2013 óta ideiglenes jelleggel töltik be, ami ellentmond az 
időtartamot egy évben maximalizáló személyzeti szabályzatnak. A másik ilyen 
álláshely jelenlegi betöltője az ideiglenes igazgatóként is fungáló operatív 
igazgató, aki ekképp egyszerre három szerepkört tölt be.

Folyamatban (5)

2014 A helyzet ugyan javult 2013-hoz képest, ám az EIT létszámtervének 20 %-a 
2014 végén (a 2013 végi egyharmaddal szemben) még mindig betöltetlen. Folyamatban (6)

2014

Figyelemfelhívó megjegyzés

Függetlenül a 9. bekezdésben ismertetett hitelesítő véleménytől, a Számvevő-
szék felhívja a figyelmet arra, hogy az EIT pénzügyi hozzájárulása nem 
haladhatja meg az első öt év (2010. január 1-jétől 2014. december 31-ig) összes 
TIT-kiadásának 25 %-át. A TIT társulások által megadott adatok szerint ezt a 
felső határt betartották. Az EIT 2015. március 31-ig beszerezte a TIT-ek 2010– 
2014 között végzett kiegészítő tevékenységeire vonatkozó könyvvizsgálói 
igazolásokat. A könyvvizsgálói igazolások beszerzésén kívül az EIT 2015-ben 
áttekintette a TIT-ek kiegészítő tevékenységeit annak biztosítása érdekében, 
hogy csak azokat a tevékenységeket fogadja el, amelyek minden vonatkozó jogi 
és operatív előírásnak megfelelnek, beleértve azt, hogy azok a TIT-eknek az EIT 
által finanszírozott, hozzáadott értéket előállító tevékenységeihez kapcsolódja-
nak.

Végrehajtva

(1) Az EIT 2016-tól kezdődően felső határértékeket vezetett be a TIT-ek általános irányítási és egyéb általános költségeihez, valamint az 
egyedi TIT-vezetők költségeihez történő EIT-hozzájárulás tekintetében. Nem tervez azonban semmilyen további konkrét korrekciós 
intézkedést ezzel kapcsolatban, ahogy azt a Számvevőszék 2012-es pénzügyi évre vonatkozó külön éves jelentésére adott válaszában 
jelezte.

(2) A 2015-ös költségvetési igényt 25 millió euróval, 9,4 %-kal túlbecsülték, mindössze 241,6 millió euró összegű előirányzatot kötöttek 
le. A alacsony felhasználási arány okai ugyanazok voltak. A fel nem használt előirányzatok bekerülhetnek a 2006–2018 közötti 
költségvetésekbe.

(3) A TIT-partnerek által a 2014-es támogatási megállapodások keretében bevallott jövedelem 0,3 millió eurót tett ki.
(4) A munkatársak fluktuációja 2015-ben 17 % volt (a 2015 elején betöltött pozíciókhoz viszonyítva). Az új igazgató kinevezési eljárása 

még folyamatban van.
(5) Egy betöltetlen osztályvezetői álláshelyet már betöltöttek, a másik osztályvezetői álláshely még betöltetlen, 2013 óta ideiglenes 

jelleggel töltik be.
(6) 2015 végén az Intézet létszámtervében szereplő álláshelyek 16 %-a volt betöltetlen.
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AZ INTÉZET VÁLASZA

10–13. Az EIT nem ért egyet a Számvevőszék következtetésével, mivel nem történt „túlfizetés” vagy szabálytalan 
kifizetés a tudományos és innovációs társulások (TIT-ek) közvetett költségeinek megtérítéséhez kapcsolódóan a 2014-es 
támogatási megállapodások keretében.

Az EIT a Horizont 2020 keretprogram részét képezi, és 2014. január 1-jétől kezdődően a Horizont 2020 részvételi és 
terjesztési szabályait kell alkalmaznia. A Horizont 2020 részvételi és terjesztési szabályainak 57. cikk (2) bekezdése 
kifejezetten tartalmazza az alábbi átmeneti intézkedést: „ez a rendelet nem érinti az 1982/2006/EK határozat és a 2013. 
december 31-én e tárgyban alkalmazandó többi jogi aktus alapján a Bizottság vagy a finanszírozó szervek által nyújtott 
pénzügyi támogatások odaítélését, sem – a cselekvés lezárásáig – az érintett cselekvések folytatását és módosítását, ideértve 
azok teljes vagy részleges befejezését is, és az említett jogi aktusokat az érintett cselekvésekre lezárásukig alkalmazni kell”. E 
rendelkezés alkalmazása szempontjából az EIT „finanszírozó szervnek”, az EIT szabályzata pedig „többi jogi aktusnak” 
minősül. A 2013. december 31-én az EIT által nyújtott pénzügyi támogatásokra alkalmazandó jogi aktus, azaz az EIT 
pénzügyi szabályzata kifejezetten lehetővé tette a 40 %-os átalány alkalmazását a felsőoktatási intézmények, 
kutatóintézetek, non-profit közintézmények és kkv-k közvetett költségeinek elszámolására. A 40 %-os átalány alkalmazása 
e szervezetek esetében tehát a 2014-es támogatási megállapodások értelmében jogszerű és szabályos volt. Az EIT ezért nem 
fogadja el a Számvevőszék következtetését, mivel nem történt túlfizetés. Bár az EIT 2013 októberében valóban értesítette a 
TIT-eket a közvetett költségek Horizont 2020 keretprogram keretében történő elszámolásának lehetséges módosulásáról, 
erre a tájékoztatásra az előtt került sor, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-én elfogadta a Horizont 
2020 részvételi és terjesztési szabályait, köztük az 57. cikk fent említett átmeneti intézkedéseit. Az elfogadott átmeneti 
intézkedések alapján az Intézetnek nem kellett megszüntetnie a 40 %-os átalány alkalmazását a felsőoktatási intézmények, 
kutatóintézetek, nonprofit közintézmények és kkv-k közvetett költségeinek elszámolásában.

A körülmények ismerete érdekében fontos felidézni a 2014-es támogatási megállapodások létrejöttének folyamatát. Az EIT 
és a TIT-ek közötti 2014-es támogatási megállapodások a TIT-ek 2014-es üzleti tervein alapultak, amelyeket a TIT-ek 2013 
folyamán dolgoztak ki. A 2014-es üzleti tervekre vonatkozó felhívást az EIT 2013 áprilisában indította el az üzleti tervekre 
vonatkozó iránymutatások TIT-eknek történő megküldésével. A TIT-ek az Intézettől kapott iránymutatásoknak megfelelően 
partnereikkel egyeztetve kidolgozták, és 2013. szeptember 30-ig az Intézethez benyújtották 2014-es üzleti terveiket. 
Miután az EIT külső szakértők bevonásával elbírálta a 2014-es üzleti terveket, az Intézet igazgatótanácsa 2013. december 5- 
én döntést hozott a TIT-ek 2014-es támogatásának odaítéléséről. A TIT-ek az igazgatótanács döntése alapján 2014 
januárjában átdolgozták üzleti terveiket, hogy összhangba hozzák őket a megítélt támogatással. A támogatásokat az EIT 
igazgatója ítélte oda, a támogatási megállapodások aláírására 2014 februárjában került sor. A jogbiztonság elvének 
megfelelően a finanszírozás szabályai a pályázati felhívás közzétételét követően nem módosíthatóak.

Ennek megfelelően, valamint a Horizont 2020 részvételi és terjesztési szabályaiban foglalt átmeneti rendelkezésekkel 
összhangban a Horizont 2020 részvételi és terjesztési szabályairól szóló új rendelet hatálybalépése nem befolyásolhatta az 
érintett tevékenységek folytatását (azaz a TIT-ek 2013-ban kidolgozott és az EIT által 2013-ban elbírált 2014-es üzleti 
terveit) az EIT által nyújtott pénzügyi támogatások megítéléséig. A támogatásokat a 2013. december 31-én alkalmazandó 
jogszabályoknak megfelelően kellett odaítélni.

Az EIT valóban nem képezte a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik 
keretprogram részét. A Horizont 2020 programnak azonban része, és a TIT-partnerek többsége a hetedik keretprogramnak 
és a Horizont 2020 program más elemeinek is kedvezményezettje. Ezért a Horizont 2020 előtti pénzügyi támogatásokról a 
Horizont 2020 szerinti támogatásokra való áttérésnél logikus ugyanazt a 40 %-os átalányt alkalmazni, mint a hetedik 
keretprogramból a Horizont 2020 program irányába.

Emellett nem szabad megfeledkezni arról, hogy a Kutatási és Innovációs Főigazgatóság egészen 2013 decemberéig indított a 
hetedik keretprogram alá tartozó pályázati felhívásokat, és az e pályázatokból születő támogatási megállapodások aláírása 
egészen 2014 októberéig tartott. E támogatási megállapodások közül sok még 2016-ban is fut, és a Horizont 2020 
program részvételi és terjesztési szabályainak ugyanazon átmeneti rendelkezései alapján a hetedik keretprogram jogi 
keretének szabályait követi. Az EIT nem részesítette kedvezményes elbánásban a 2014-es támogatási megállapodásokban 
alkalmazott 40 %-os átalánnyal érintett kedvezményezettjeit (TIT-partnereit).

14. A 2015-ös összesített éves tevékenységi jelentésében foglaltaknak megfelelően a 2014-es támogatási megállapo-
dások alapján teljesített 2015-ös pályázati tranzakciókra vonatkozó fennmaradó hibaarány az előzetes és az utólagos 
ellenőrzések után 1,46 %.
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15. A 10–14. bekezdésre adott válaszokban jelzett okokból a 2015-ös pályázati tranzakciókra vonatkozó hibaarány az 
EIT számítása szerint 1,46 %.

18. Az EIT 2015. március 31-ig beszerezte a TIT-ek kiegészítő tevékenységeire vonatkozó független könyvvizsgálói 
igazolásokat annak igazolására, hogy az EIT pénzügyi hozzájárulása a 2010–2014 közötti időszakban nem haladta meg a 
25 %-os felső korlátot. Az auditált számadatok alapján a finanszírozás százalékos aránya a 2010–2014 közötti időszakban 
a következő volt: éghajlati TIT: 16 %, innovációs és energetikai TIT: 19 %, digitális TIT: 21 %.

Mivel a százalékos értékek mindegyike jóval az EIT és a TIT-ek közötti partnerségi keretmegállapodásokban rögzített 25 %- 
os felső korlát alatt maradt, az EIT bizonyosságot szerzett az alkalmazandó jogalapnak való megfelelésről.

A Bizottság és az EIT ettől függetlenül elfogadta a Számvevőszék 4/2016. sz. különjelentésének ajánlását arról, hogy a TIT- 
partnerek működési és pénzügyi beszámolási terhének enyhítése érdekében javasolja az EIT jogalapja módosítását és a 
25 %-os finanszírozási feltétel megszüntetését. A módosítás elfogadásáig az EIT a jelenleg alkalmazandó jogalapot hajtja 
végre.

19. Az EIT a 2014-es támogatási megállapodásokkal kezdődően a Kutatási és Innovációs Főigazgatóság által a Horizont 
2020 keretprogramra kidolgozott ellenőrzéstanúsítási módszertant alkalmazza. A módosított módszertan részletesebb 
útmutatást és egyeztetett eljárásokat, valamint az összes költségkategóriára kiterjedő 63 standard ténymegállapítást 
tartalmaz.

Az EIT emellett a tranzakciók jogszerűségének és szabályszerűségének biztosítása érdekében előzetes és utólagos 
ellenőrzésekre, köztük a pénzügyi kimutatásra vonatkozó igazolásra (Certificate of Financial Statement, CFS) épülő, átfogó 
stratégiát dolgozott ki a támogatásokra vonatkozó bizonyosságszerzésre.

20. Az EIT az alkalmazandó jogalapot eltérő módon értelmezi. Az EIT létrehozásáról szóló rendelet 16. 
preambulumbekezdése az alábbi magyarázatot nyújtja az említett rendelet 5. cikke d) pontjára: „Ezért a várakozások 
szerint az ipari, a pénzügyi és a szolgáltatási ágazat jelentős mértékben hozzájárul majd az EIT és különösen a TIT-ek 
költségvetéséhez. A TIT-eknek törekedniük kell a magánszektorból származó hozzájárulások arányának maximalizálására.”

Ennek fényében az EIT véleménye az, hogy az Intézetnek elsősorban tudományos és innovációs társulásai révén kell köz- és 
magánforrásokat mobilizálnia. Az EIT ezért az idézett cikket úgy értelmezi, hogy az az EIT költségvetésének említésekor a 
TIT-ek költségvetését is beleérti. Ennek fényében az EIT tudományos és innovációs társulásai révén sikeresen mobilizált köz- 
és magánforrásokat. A nem az EIT költségvetéséből származó finanszírozás a TIT-ek első három hulláma esetében 
nagyrészt a TIT-ek által bejelentett kiegészítő tevékenységeket érintette, és a 2010–2014 közötti időszakban arányában 
84 % (éghajlati TIT), 81 % (innovációs és energetikai TIT), illetve 79 % (digitális TIT) volt.

21. A TIT-ek által a 2014-es támogatási megállapodásokból fel nem használt 26,6 millió eurós összeg akkor vált 
ismertté az Intézet számára, amikor a TIT-ek 2015 márciusában ténylegesen 187,2 millió euro összeget igényeltek. Ekkor 
már nem volt mód a 2014. évnél szerepeltetett fel nem használt előirányzatok törlésére, melyeket csak ebben az esetben 
lehetett volna a következő három év költségvetésében szerepeltetni.

A 2014-es támogatási megállapodások tanulságainak közvetlen következményeként az EIT költségvetési felülvizsgálatot 
hajtott végre, és 2015 októberében felkérte a TIT-eket 2015-ös üzleti terveik és költségvetéseik átdolgozására; a TIT-ek a 
módosított üzleti terveket és költségvetéseket 2015 novemberében nyújtották be. A TIT-ek költségvetéseinek csökkentése 
lehetővé tette az EIT számára a fel nem használt összegek lekötésének megszüntetését; ezeket törölte, majd a 2016-os 
bevételek és kiadások becslésében újra szerepeltette. Ez azt mutatja, hogy a TIT-ekkel való szoros együttműködés során az 
EIT költségvetési gazdálkodása jelentősen javult.

E kérdéssel kapcsolatban figyelmet érdemelnek a Számvevőszék 4/2016. sz. különjelentésében foglalt ajánlások. Az EIT és a 
TIT-ek között a tevékenységek megkezdése előtt megkötött, egy naptári évnél hosszabb időszakra szóló támogatási 
megállapodások minden bizonnyal elősegítik a rendelkezésre álló források TIT-ek általi felhasználását.

22. A Számvevőszék jelentésében szereplő teljes összeg olyan terv szerinti átviteleket tartalmaz, amelyeket a 
tevékenységek jellege – például az év végén túlmutató szolgáltatások és 2015 decemberében megrendezett találkozók, 
amelyek számlái csak 2016 januárjában érkeztek be – szükségessé tett. Ezek a terv szerinti átvitelek nem az EIT 
költségvetési gazdálkodásának gyengeségeit jelzik, szokásos költségvetési gazdálkodási eszközök.

23. Az EIT kérelmezte a Bizottságtól a teljes pénzügyi önállósághoz vezető folyamat újraindítását. A Bizottság 2016 
májusában rögzítette a folyamat útitervét és ütemezését. Az indikatív ütemezés szerint a Bizottság 2016 decembere – 2017 
januárja között készíti el a pénzügyi önállóságra vonatkozó értékelő jelentését.
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24. Az EIT költségvetésének éves jellege miatt, valamint abból adódóan, hogy az uniós költségvetést általában nem 
fogadják el december közepe előtt, az adott évre vonatkozó támogatási megállapodásokat nem lehet az adott év január 1-je 
előtt aláírni. Az EIT elkötelezte magát amellett, hogy csökkenti a TIT-ek üzleti tervében meghatározott fellépés kezdőnapja 
és a támogatási megállapodások aláírásának időpontja közötti különbséget. E törekvéseknek köszönhetően a 2014-es 
támogatási megállapodások 2014 februárjában aláírásra kerültek a három TIT-tel.

A 2014 márciusában aláírt támogatási megállapodások módosításával kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a 2014– 
2020-as többéves pénzügyi kerettel és a Horizont 2020 programmal kapcsolatban folyamatban lévő tárgyalások miatt az 
EIT 2014-es éves költségvetését jelentős bizonytalanság övezte. Éppen ezért az EIT igazgatótanácsa óvatos megközelítést 
választott, és 2013 szeptemberében úgy határozott, hogy a 2014. évi támogatási megállapodások esetében első részletként 
csak 180 millió eurót utal ki. Miután a 2014. évi költségvetést jóváhagyták, az EIT második részletként további összesen 
38,5 millió eurót utalt ki a három TIT-nek 2014 márciusában.

25. Az EIT Digitális Mesteriskola programban az átalányösszeg és a tényleges költségek által lefedett oktatási 
tevékenységek megkülönböztethetők. Az átalányösszeg az egyetemi hallgatók szakmai kurzusokon való részvételéhez 
kapcsolódó költségeit fedezi. Ezzel szemben azok a tevékenységek, ahol a tényleges költségek kerülnek bejelentésre, a 
digitális EIT konkrét tanulási kimeneteihez kapcsolódnak, és a részt vevő egyetemek standard mesterprogramjaihoz képest 
hozzáadott értéket nyújtanak a hallgatók számára.

Az EIT elfogadja, hogy a költségbejelentés egyszerűsítése érdekében a TIT-ek mesterprogramjainak finanszírozása terén 
törekedjék egy egységes, átalányalapú modell felé történő elmozdulásra, amint az Európai Unió költségvetési rendelete 
124. cikke (2) bekezdésének megfelelően elegendő statisztikai adat áll rendelkezésre az átalányösszeg megállapításához.

26. Az EIT véleménye szerint a jutalmak mint a vezető TIT-munkatársak alapjavadalmazásának változó összegű elemei 
összhangban vannak minden vonatkozó szabállyal és előírással, különösen a Horizont 2020 program támogatási 
megállapodása jegyzetekkel ellátott mintájának 1.1.3. pontjával, amely meghatározza a kedvezményezettek által fizetett 
változó összegű elemek támogathatóságának feltételeit. Ezen belül a változó összegű elemek alkalmazását a 
munkaszerződések tették lehetővé, és azok meghatározása a jogi személyiséggel rendelkező TIT által dokumentált, az 
EIT által ellenőrzött objektív feltételek alapján történt. A munkavállalók számára ténylegesen kifizetett összegek nagysága 
függ a hatályos forrásadó mértékétől és az egyes személyek adóügyi helyzetétől. A kb. 40 %–50 %-os adókulcs és a 
Számvevőszék jelentésében szereplő bruttó összeg alapján a személyenként kifizetett nettó összeg átlagosan 6 000–7 000 
euro volt.

Bár a javadalmazás teljesítményen alapuló, változó összegű elemeként alkalmazott jutalmak megtérítésének gyakorlata 
szokatlan lehet, a TIT-ek mint üzleti alapokon álló szervezetek céljai – például a pénzügyi fenntarthatóság – szintén 
szokatlan, más programokban nem megtalálható célok. A változó összegű elemek alapjavadalmazás részeként történő 
alkalmazása erős ösztönzést nyújthat a jó teljesítmény elérésére, és biztosíthatja a gazdaságilag előnyös eredményeket. A 
TIT-ek vezető munkatársainak teljesítményalapú javadalmazása valójában tökéletesen megfelelőnek tekinthető egy üzleti 
alapokon álló modellben. Fontos megjegyezni továbbá, hogy EIT hozzájárulása a TIT-ek vezető munkatársainak 
munkabéréhez, beleértve a jutalmakat is, nem haladhatja meg az EIT 2016-os támogatási megállapodásaiban 
meghatározott felső korlátot.

Végezetül, az EIT véleménye szerint a kérdéssel kapcsolatban figyelmet érdemel a Számvevőszék 4/2016. sz. 
különjelentésének 3. sz. ajánlása. A Számvevőszék szerint „az EIT törekedjék nagyobb autonómiára és használja ki jobban 
a Horizont 2020 jogalapjának rugalmasságát. Konkrétan: fogadjon el a TIT-partnerek igényeire szabott külön szabályokat.” 
A szóban forgó, jogi személyiséggel rendelkező TIT által bevezetett teljesítményalapú javadalmazási rendszer elfogadásával 
az EIT pontosan ezt tette.

Ami egy másik TIT-partner, egy elismert állami egyetem által beszerzett PR-szolgáltatásokat illeti, fontos megjegyezni, hogy 
a PR-szolgáltatást nyújtó alvállalkozó kiválasztása a TIT-partner beszerzési szabályainak teljes mértékben megfelelően 
lebonyolított versenytárgyalás útján történt. Az EIT véleménye ezért az, hogy a gazdaságilag legelőnyösebb megoldás került 
kiválasztásra, és a gondos pénzgazdálkodás elvének megfelelően jártak el. Az ellenőrzés gondos pénzgazdálkodásra 
vonatkozó következtetése nem egyértelmű, mivel a Számvevőszék nem mutatott be a TIT-partner által beszerzett 
szolgáltatásokra vonatkozó összehasonlító árakat.

27. A keretszerződést megkötő vállalkozó az alvállalkozót a bizottsági keretszerződés rendelkezéseivel összhangban 
választotta ki és bízta meg. A nyújtott speciális szolgáltatások között volt az INNOVEIT koncepciótervének elkészítése, egy 
vonzó, egységes program kidolgozása és a háromnapos rendezvény moderálási/facilitálási feladatainak ellátása.
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A keretszerződést megkötő vállalkozó tájékoztatása alapján az elmúlt években a Bizottság több főigazgatósága számára 
szervezett számos rendezvényen dolgozott már a szóban forgó alvállalkozóval. Ezeken a rendezvényeken az alvállalkozó 
által szokásosan felszámított díj vezető tanácsadók esetében 2 500 euro, kezdő tanácsadók esetében 900 euro volt. Az 
alvállalkozó az INNOVEIT esetében még 10 %-os kedvezményt is nyújtott. A keretszerződést megkötő vállalkozó, amely 
más moderátorokkal is együttműködik, biztosította az Intézetet, hogy az alkalmazott díjak a hasonló szolgáltatások piaci 
árát tekintve versenyképesek.

A vezető tanácsadók esetében felszámított 2 250 eurós díj tehát olyan piaci árnak tekinthető, amely tükrözi mind a kért 
feladatok elvégzéséhez szükséges tudás és képességek magas szintjét, mind pedig az elvégzett munka főként elméleti jellegét 
(nem logisztikai, a konferencia szervezéséhez kapcsolódó feladatról volt szó). Végezetül fontos megjegyezni, hogy az 
Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság és az EIT között a szóban forgó keretszerződés beszerzésére vonatkozóan létrejött 
egyetértési megállapodás előírja, hogy az EIT nem vehet részt intézményközi ajánlati felhívásban, majd szerezheti be 
ugyanazon árukat vagy szolgáltatásokat más úton. Az Intézmény tehát köteles volt a bizottsági keretszerződést alkalmazni 
az INNOVEIT rendezvények megszervezéséhez. 
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