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BEVEZETÉS 

1. A brüsszeli székhelyű Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös 

Vállalkozás (FCH Közös Vállalkozás) 2008 májusában jött létre1

2. Az FCH Közös Vállalkozás célja, hogy az iparral és a kutatószervezetekkel 

együttműködésben és azokkal összehangolva támogassa a kutatási, 

technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységeket a tagállamokban és a 

hetedik keretprogramhoz társult államokban

 a 

2017. december 31-ig terjedő időszakra.  

2, a piacképes felhasználások 

fejlesztése és ezáltal az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológia mielőbbi 

bevezetésére tett további ipari erőfeszítések elősegítése céljából.3

3. A Közös Vállalkozás alapító tagjai az Európai Unió, amelyet a Bizottság 

képvisel, és az Európai Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiával 

Foglalkozó Közös Technológiai Kezdeményezés Ipari Csoport. Az N.ERGHY 

Kutatási Csoport 2008 júliusában vált taggá. 

 

4. Az Európai Unió az FCH Közös Vállalkozás működési költségeihez és 

kutatási tevékenységeihez – a hetedik kutatási keretprogram költségvetéséből 

– legfeljebb 470 millió euróval járul hozzá; ebből a működési költségekre 

elkülönített rész nem haladhatja meg a 20 millió eurót. Az Ipari és a Kutatási 

Csoportok a tervek szerint a működési költségek 50%-ához járulnak hozzá és 

hozzá kell járulniuk az operatív tevékenységek támogatásához a 
                                            
1 A 2011. november 14-i 1183/2011/EU tanácsi rendelettel (HL L 302., 2011.11.19., 

3. o.) módosított 2008. május 30-i 521/2008/EK tanácsi rendelet az 
Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozásáról 
(HL L 153., 2008.6.12., 1. o.). 

2 Az 1982/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 412., 
2006.12.30., 1. o.) elfogadott hetedik keretprogram egyetlen programba fog össze 
valamennyi kutatással kapcsolatos uniós kezdeményezést és alapvető szerepet 
játszik a növekedés, a versenyképesség és a foglalkoztatás terén kitűzött célok 
elérésében. A keretprogram az Európai Kutatási Térségnek is egyik alappillére. 

3 A Közös Vállalkozás hatáskörét, tevékenységeit és a rendelkezésére álló 
erőforrásokat a Melléklet foglalja össze, tájékoztató jelleggel. 
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tevékenységekben részt vevő jogi személyek olyan természetbeni 

hozzájárulásai4

5. A Közös Vállalkozás 2010. november 15-én kezdte meg pénzügyileg önálló 

működését. 

 révén, amelyek értéke nem lehet kevesebb az uniós pénzügyi 

hozzájárulás összegénél. 

A MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZATOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK 

6. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, a 

Közös Vállalkozás szintjén végrehajtott tranzakciók tesztelését, valamint a 

felügyeleti és kontrollrendszerekben alkalmazott fő kontrollmechanizmusok 

értékelését foglalja magában. Mindez adott esetben kiegészül más ellenőrök 

munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a vezetői teljességi 

nyilatkozatok elemzésével.  

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT  

7. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke alapján 

a Számvevőszék ellenőrizte a következőket: 

a) az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás éves 

beszámolója, amely a 2013. december 31-én véget ért pénzügyi évre 

vonatkozó pénzügyi kimutatásokból5 és a költségvetés végrehajtásáról 

szóló jelentésekből6

                                            
4 Az 521/2008/EK rendelet melléklete 12. cikkének (3) bekezdése szerint az „FCH 

Közös Vállalkozás működési költségei részben a Közösség pénzügyi 
hozzájárulása, részben a tevékenységeiben részt vevő jogi személyek 
természetbeni hozzájárulásai révén kerülnek finanszírozásra.” 

 áll, és 

5  Ezek a következőkből állnak: a mérleg, az eredménykimutatás, a pénzforgalmi 
kimutatás, a nettó eszközök változását feltüntető kimutatás, és a számviteli 
politika meghatározó alapelveit és további kiegészítő mellékleteket tartalmazó 
összegzés. 

6  Ezek a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből, és a számviteli politika 
alapelveit és további kiegészítő mellékleteket tartalmazó összegzésből állnak. 
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b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 

szabályszerűsége. 

A vezetés felelőssége 

8. A 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet7

a) A Közös Vállalkozás 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

 33. és 43. cikke szerint a 

vezetés felelőssége a Közös Vállalkozás éves beszámolójának elkészítése és 

valós bemutatása, valamint a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 

jogszerűsége és szabályszerűsége. 

8

b) A vezetés felelőssége a mögöttes tranzakciók jogszerűsége és 

szabályszerűsége, illetve a gondos pénzgazdálkodás elveinek követése 

 alapján megfelelő számviteli politika 

megválasztása és alkalmazása; és a körülményeknek megfelelően 

ésszerű számviteli becslések készítése. Az igazgató hagyja jóvá a Közös 

Vállalkozás 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 ésszerű bizonyossággal rendelkezik afelől, 

hogy a beszámoló minden lényeges szempontból valós és hű képet ad a 

Közös Vállalkozás pénzügyi helyzetéről. 

                                            
7  HL L 357., 2002.12.31., 72. o. 

8 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. 
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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  

9. A Számvevőszék feladata, hogy ellenőrzése alapján megbízhatósági 

nyilatkozatot készítsen az Európai Parlament és a Tanács számára9

10. 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 

 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 

intézmények (INTOSAI) nemzetközi standardjai szerint végzi ellenőrzését. 

Ezek a standardok megkövetelik, hogy a Számvevőszék az ellenőrzést úgy 

tervezze meg és végezze el, hogy ésszerű bizonyosságot szerezhessen arról, 

hogy a Közös Vállalkozás éves beszámolója nem tartalmaz lényeges hibákat 

és az alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűek és szabályszerűek. 

                                            
9 Az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkének (2) bekezdése (HL L 

248., 2002.9.16., 1. o.). 
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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 ésszerűségének és a 

beszámoló általános bemutatásának értékelése. 

11. A Számvevőszék megítélése szerint a rendelkezésére álló ellenőrzési 

bizonyítékok elégséges és megfelelő alapot nyújtanak a megbízhatósági 

nyilatkozat elkészítéséhez.  

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

12. A Számvevőszék véleménye szerint a Közös Vállalkozás éves beszámolója 

minden lényeges szempontból híven és pénzügyi szabályzata előírásainak, 

valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 

szabályoknak megfelelően tükrözi a 2013. december 31-i pénzügyi helyzetet, a 

tárgyévi gazdasági események eredményét és a pénzforgalmat. 

Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

13. A Számvevőszék véleménye szerint a 2013. december 31-én véget ért évre 

vonatkozó éves beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók minden lényeges 

szempontból jogszerűek és szabályszerűek. 

14. A Számvevőszék véleményei függetlenek az alábbi megjegyzésektől. 

MEGJEGYZÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL 

A költségvetés végrehajtása 

15. Az irányítótestület által elfogadott végleges 2013-as költségvetés 

74,5 millió euró összegű kötelezettségvállalási előirányzatot és 59,7 millió euró 

összegű kifizetési előirányzatot tartalmazott. A kötelezettségvállalási 
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előirányzatok felhasználási aránya 98,9%, a kifizetési előirányzatoké pedig 

56,7% volt. Ez utóbbi arány három projekt finanszírozásának elhalasztásából 

adódik.  

Pályázati felhívások 

16. 2013. december 31-én az FCH Közös Vállalkozási program öt éves 

pályázati felhívás (2008‒2012) nyomán 130 támogatási megállapodást 

tartalmazott, és a 2013-1-es pályázati felhívás nyomán további 21 támogatási 

megállapodás várható (ezek tárgyalása jelenleg folyik), illetve becslés szerint 

további 5-10 megállapodás születik majd a végső 2013-2-es pályázati felhívás 

elindítása kapcsán. 

17. A 2008-as, 2009-es, 2010-es, 2011-es és 2012-es pályázati felhívások 

eredményeként összesen 365 millió euró összegben írtak alá támogatási 

megállapodásokat, ami a Közös Vállalkozás kutatási tevékenységeire 

vonatkozó, 452,5 millió euró összegű maximális uniós hozzájárulás 81%-át 

teszi ki. A fennmaradó 19%-ot a 2013-1-es (64,5 millió euró) és a 2013-2-es 

(23 millió euró) pályázati felhívásokra különítették el, ezzel biztosítva a 

maximális uniós hozzájárulás teljes felhasználását.  

TOVÁBBI MEGJEGYZÉSEK  

Jogi keret 

18. Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó új költségvetési rendeletet 

2012. október 25-én fogadták el és az 2013. január 1-jén lépett hatályba10

                                            
10 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom 

rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról 
és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.). 

. Az 

új költségvetési rendelet 209. cikkében szereplő, a köz- és magánszféra közötti 

partnerségekre vonatkozó pénzügyiszabályzat-minta azonban csak 2014. 
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február 8-án lépett hatályba. A Közös Vállalkozás pénzügyi szabályzatát 

ezeknek a változásoknak megfelelően 2014. június 30-án módosították. 

A belső ellenőrző részleg és a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata 

19. A Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) és a belső ellenőrző részleg 

(IAC) által koordinált, az FCH Közös Vállalkozásra vonatkozó 2011‒2013-as 

stratégiai ellenőrzési terv szerint az FCH Közös Vállalkozás belső ellenőrző 

részlege 2013-ban ellenőrizte a támogatáskezeléssel kapcsolatos 

tárgyalásokat, a szerződéskötéseket és az előfinanszírozást, valamint számos 

egyéb, bizonyosságot nyújtó és tanácsadási szolgáltatásokat is végzett.11

20. A Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata informatikai kockázatelemzést 

végzett az FCH Közös Vállalkozás, valamint az ARTEMIS, a Tiszta Égbolt, az 

Eniac és az IMI Közös Vállalkozások által megosztva használt közös 

informatikai infrastruktúrákról

. 

A támogatáskezelésre vonatkozó zárójelentés szerint csökkenteni kell a 

támogatások odaítéléséhez szükséges átfutási időt és a tárgyalások 

lezárásához szükséges időt, továbbá egyértelműbbé kell tenni a Közös 

Vállalkozásnak a pénzügyi életképességre vonatkozó ellenőrzési eljárásainak 

egyes szempontjait. 

12

                                            
11 Pl.: a természetbeni hozzájárulások szintjének éves értékelése, tanácsadás az 

éves tevékenységi jelentés folyamatáról, részvétel a Közös Vállalkozásnak a 
pénzügyi kontrollal és az ellenőrzéssel kapcsolatos kommunikációs 
kampányaiban. 

. 

12  A 2013. november 22-i keltezésű zárójelentés szerint formálisan ki kell dolgozni 
az információtechnológiai (IT) biztonságpolitikát, továbbá az informatikai 
szolgáltatókkal a jövőben kötendő szerződéseknek részletes eljárásokat, illetve 
kontrollokat kell tartalmazniuk. 
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A kutatási eredmények monitoringja és jelentése 

21. A hetedik keretprogramról (FP7) szóló határozat13

22. 2013-ban az FCH Közös Vállalkozás felvett egy tudásmenedzsment-

szakreferenst, és ezzel projektjei kutatási eredményeinek monitoringjához és 

az arról való beszámoláshoz, továbbá programja eredményeinek értékeléséhez 

megnövelte saját kapacitását. Emellett bevezetett egy újonnan kifejlesztett 

informatikai eszközt (TEMONAS, TEchnology MONitoring and ASsessment), 

amellyel elemezhetők és összesíthetők a lezárt projektek eredményei, illetve 

honlapján közzétette a lezárt projektek első nyilvános kulcsfontosságú 

eredményeit is. 

 egy a kutatási 

eredmények védelmére, terjesztésére és átadására vonatkozó monitoring- és 

beszámolási rendszert hoz létre. 

23. Az FCH Közös Vállalkozás azt is kutatja, hogy a Bizottság 2012-es éves 

eredményjelentésében szereplő, a közös vállalkozások tevékenységeire 

vonatkozó megjegyzéseknek megfelelően lehetséges lenne-e a fent említett 

monitoring céljára a Bizottság informatikai rendszerét használni, illetve 

továbbfejleszteni az eredményekről történő bizottsági beszámolást14

Összeférhetetlenség  

. 

24. Az FCH Közös Vállalkozás a tevékenységében leginkább érdekelt három 

csoport (az irányítótestület tagjai, a szakértők és az alkalmazottak) tekintetében 

konkrét intézkedéseket tett az összeférhetetlenség megelőzése érdekében.  
                                            
13 Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs 

tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2013) szóló 
2006. december 18-i 1982/2006/EK határozat 7. cikke előírja, hogy a Bizottság 
folyamatosan és módszeresen felügyelje a hetedik keretprogram és egyedi 
programjai végrehajtását, és e felügyeleti tevékenység eredményeiről 
rendszeresen tegyen jelentést, illetve terjessze azokat. 

14 A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Éves jelentés a 
közös technológiai kezdeményezések keretében létrehozott közös vállalkozások 
(ktk kv-k) 2012-ben elért eredményeiről (SWD(2013) 539 final). 
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25. Ezek dokumentálása egy várhatóan 2014 második felében elfogadott átfogó 

írásbeli eljárás keretében történik. Az eljárás tartalmazza annak pontos 

meghatározását, hogy mely esetek tekintendők összeférhetetlenségnek, 

továbbá egy az összeférhetetlenségre vonatkozó összes információt 

tartalmazó, rendszeresen frissített adatbázist, valamint az ezek kezeléséhez 

szükséges folyamatot. 

A Bizottság második közbenső értékelése15

26. Az FCH Közös Vállalkozásról szóló második bizottsági közbenső 

értékelésre 2012 novembere és 2013 májusa között került sor. A jelentés 

számos ajánlást tartalmazott az FCH Közös Vállalkozás részére. Az ajánlások 

többek között a következőkre vonatkoztak: az igazgatási feladatok más közös 

vállalkozásokkal való megosztása, illetve a bizottsági részlegekhez való 

visszahelyezése révén források átcsoportosítása az operatív feladatokhoz, 

nagyobb fokú összpontosítás a kutatási stratégiára az FCH Közös 

Vállalkozásnak a Horizont 2020 program keretében való folytatásához, három 

alapelv szerint (igazodás az uniós szakpolitikákhoz; azok a területek, 

amelyeken Európa vezető helyet szerzett vagy szerezhet; az ágazat változó 

igényeihez való alkalmazkodás), továbbá a változásra való képesség fokozása. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
15 Az FCH Közös Vállalkozásról szóló második közbenső értékelés, 2013. július. 
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A jelentést 2014. október 21-i luxembourgi ülésén fogadta el a 

Milan Martin CVIKL számvevőszéki tag elnökölte IV. Kamara.  

 

 a Számvevőszék nevében 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 elnök 
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MELLÉKLET 

Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás  
(Brüsszel) 

Hatáskör és tevékenységek 
 

A Szerződésből eredő 
uniós hatáskör  
(az Európai Unió 
működéséről szóló 
szerződés 187. és 
188. cikke) 
 

A hetedik keretprogramról szóló 2006. december 18-i 1982/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozat arról rendelkezik, hogy az Unió a köz- és magánszféra közötti hosszú 
távú partnerségek kialakításához hozzájárulást nyújthat közös technológiai 
kezdeményezések formájában, amely – a Szerződés 187. cikke értelmében – közös 
vállalkozások révén valósítható meg.  

Az 1183/2011/EU rendelettel (HL L 302., 2011.11.19., 3. o.) módosított 2008. május 30-i 
521/2008/EK tanácsi rendelet az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös 
Vállalkozás létrehozásáról. 

A Közös Vállalkozás 
hatásköre  
az 1183/2011/EU 
rendelettel módosított 
521/2008/EK tanácsi 
rendelet szerint 
 

Célok 

Az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás hozzájárul a hetedik 
keretprogram végrehajtásához, és különösen az „Együttműködés” egyedi program 
„Energia”, „Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és új 
gyártástechnológiák”, „Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is)” és 
„Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is)” témaköreinek megvalósításához. 

Különösen:  

a) célul tűzi ki, hogy Európa globális vezető szerepet töltsön be az üzemanyagcella- 
és hidrogéntechnológiák terén, elősegítve a piaci áttörést az üzemanyagcella- és 
hidrogéntechnológiák terén és ezáltal lehetőséget adva a kereskedelmi, piaci 
alapon működő erőknek, hogy jelentős közhasznot hajtsanak; 

b) koordináltan támogatja a kutatást, technológiafejlesztést és demonstrációt (a 
továbbiakban: KTD) a tagállamokban és a hetedik keretprogramhoz társult 
országokban (a továbbiakban: társult országok) a piaci hiányosságok áthidalása 
érdekében, összpontosít a piaci alkalmazások fejlesztésére, és ezáltal segíti az 
ágazatnak az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológia mielőbbi bevezetésére 
tett további erőfeszítéseit; 

c) támogatja az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiára irányuló közös 
technológiai kezdeményezéssel kapcsolatos KTD-prioritások megvalósítását, 
főként támogatások odaítélésével, pályázati versenyfelhívásokat követően; 

d) ösztönzi a köz- és magánszférabeli forrásokból finanszírozott, üzemanyagcella- 
és hidrogéntechnológiába történő nagyobb volumenű kutatási befektetéseket a 
tagállamokban és a társult országokban. 

Irányítás  
az 1183/2011/EU 
rendelettel módosított 
521/2008/EK tanácsi 
rendelet szerint 

Az FCH Közös Vállalkozás szervei a következők: 

1 – Irányítótestület 

Az irányítótestület az FCH Közös Vállalkozás legfőbb döntéshozó szerve.  

2 – Ügyvezető igazgató 

Az ügyvezető igazgató a Közös Vállalkozás napi ügyintézésért felelős vezetője és jogi 
képviselője. Az ügyvezető igazgató az irányítótestületnek felel. 

3 – Tudományos bizottság 

9 tagból áll, tagjai kiegyensúlyozottan tükrözik a tudományos élet, az ágazat és a 
szabályozó testületek kimagasló szakértelmét. Feladatai a következők: 

a) tanácsot ad a tudományos prioritásokkal kapcsolatban az éves és többéves 
megvalósítási tervekről szóló javaslathoz; 

b) tanácsot ad az éves tevékenységi jelentésben ismertetett tudományos 
eredményekkel kapcsolatban; 

c) tanácsot ad a szakértői véleményező bizottságok összetételére vonatkozóan. 

Az FCH Közös Vállalkozás külső tanácsadó testületei a következők: 

4 – Az FCH tagállami képviselői csoport 
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A tagállamok egy-egy képviselőjéből és a társult országok egy-egy képviselőjéből áll.  
Legfontosabb feladatai: vélemény kibocsátása az FCH Közös Vállalkozás programjainak 
haladásáról, a szabályszerűség és a célokkal való összhang felügyelete, valamint az 
átfedések elkerülése érdekében a nemzeti programokkal való összehangolt 
együttműködés.   

5 – Az érdekeltek közgyűlése 

Az érdekeltek közgyűlése fontos kommunikációs csatorna az FCH Közös Vállalkozás 
tevékenységeivel kapcsolatban, és valamennyi köz-, illetve magánszférához tartozó 
érdekelt fél, valamint a tagállamokban, a társult és a harmadik országokban működő 
nemzetközi érdekcsoport felé nyitott. Évente egyszer ül össze. Az érdekeltek közgyűlését 
tájékoztatják az FCH Közös Vállalkozás tevékenységeiről és felkérik, hogy azokhoz fűzzön 
észrevételeket. 

Az FCH Közös Vállalkozás belső és külső ellenőrei, valamint a zárszámadás 
elfogadásáért felelős hatóság a következők: 

6 – Belső ellenőrzés 

- az FCH Közös Vállalkozás belső ellenőrzési vezetője (azaz a belső ellenőrző részleg - 
IAC) 

- a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS). 

7 – Külső ellenőrzés 

Európai Számvevőszék. 

8 – A zárszámadás elfogadásáért felelős hatóság 

Az Európai Parlament, a Tanács ajánlása alapján. 

A Közös Vállalkozás 
rendelkezésére 
bocsátott erőforrások 
2013-ban  
Az FCH Közös 
Vállalkozás 2013-as 
végleges beszámolója 

 

Költségvetés (kötelezettségvállalási előirányzatok) 

82,5 millió euró  

Létszám 2013. december 31-én 

A 2013-as létszámtervben 20 álláshely szerepelt (18 ideiglenes és 2 szerződéses 
alkalmazott), ebből a betöltött álláshelyek száma a tárgyév végén 17 volt, a következő 
megoszlásban: operatív feladatok (12 teljes munkaidős egyenérték), adminisztratív 
feladatok (5 teljes munkaidős egyenérték). 

Tevékenységek és 
szolgáltatások 
2013-ban    

Lásd: az FCH Közös Vállalkozás 2013-as éves tevékenységi jelentése (http://www.fch-
ju.eu/page/documents) 

Forrás: Az FCH Közös Vállalkozástól származó adatok. 



 
 
FCH - Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking 
 

Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás (FCH Közös Vállalkozás)) 
WA, TO-56, 1049 Brüsszel, 04/21. sz. iroda; Tel.: (0032-2) 221 81 31; Fax.: (0032-2) 221 81 26 
 

 
 
 

A Közös Vállalkozás válaszai 
 
 
A 19. pontra adott válasz 
 
 
Az FCH Közös Vállalkozás a belső ellenőrzési részleg által végzett – a támogatáskezeléssel 

kapcsolatos tárgyalásokra, a szerződéskötésekre és az előfinanszírozásra vonatkozó – 

ellenőrzés ajánlásainak érvényre juttatása érdekében cselekvési tervet dolgozott ki. Az 

intézkedések egy részét már végrehajtották, a többit pedig felülvizsgálják a cselekvési terv 

aktualizálásával összefüggésben, amely az új jogszabályi környezet, különösen pedig a 

Horizont 2020 keretprogramra vonatkozó új szabályok hatásának a figyelembevételére 

irányul. 

A 20. pontra adott válasz 
 
 
Az FCH Közös Vállalkozás a Belső Ellenőrzési Szolgálat IT-kockázatértékelésre vonatkozó 

ajánlásainak érvényre juttatása érdekében cselekvési tervet dolgozott ki, és az intézkedéseket 

2014 végéig végrehajtja. 

A 26. pontra adott válasz 
 
 
A cselekvési terv tervezetét jelenleg vizsgálja felül az irányítótestület által létrehozott 

munkacsoport, amely a tagoknak (Európai Bizottság, NEW-IG, N.ERGHY), az állami 

képviselők csoportjának és a programirodának a képviselőiből áll. A felülvizsgált tervet az 

FCH irányítótestületének következő ülésén mutatják be. 


	Bevezetés
	A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk
	Megbízhatósági nyilatkozat
	A vezetés felelőssége
	Az ellenőr felelőssége
	Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról
	Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről

	Megjegyzések a költségvetési és pénzgazdálkodásról
	A költségvetés végrehajtása
	Pályázati felhívások

	TOVÁBBI MEGJEGYZÉSEK
	Jogi keret
	A belső ellenőrző részleg és a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata
	A kutatási eredmények monitoringja és jelentése
	Összeférhetetlenség
	A Bizottság második közbenső értékelése14F


		2014-11-14T17:02:24+0100
	Vitor Manuel Silva Caldeira
	Proof of creation




