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GLOSSZÁRIUM 

Adminisztratív ellenőrzések: a kifizető ügynökségek által minden kérelmen elvégzett 

szabványosított, dokumentumalapú ellenőrzések, amelyek azt vizsgálják, hogy a kérelmek 

megfelelnek-e a támogatás feltételeinek. Az IIER-kiadások esetében az informatikai 

adatbázisokban található információkat használják fel automatikus keresztellenőrzésekhez. 

Akkreditáció: annak igazolására szolgáló folyamat, hogy a kifizető ügynökségek olyan 

igazgatási szervezettel és belső ellenőrzési rendszerrel rendelkeznek, amely kellő garanciát 

nyújt arra, hogy a kifizetések jogszerűek és megfelelőek legyenek, és számviteli 

nyilvántartásuk is a szabályoknak megfelelően történjen. Ezt az igazolást a tagállamok annak 

alapján végzik el, hogy a kifizető ügynökségek teljesítik-e a belső környezetre, az ellenőrzési 

tevékenységekre, az információra és kommunikációra, valamint a monitoringra vonatkozó 

kritériumokat („akkreditációs kritériumok”). 

Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA): az alap finanszírozza a mezőgazdasági 

termelőknek nyújtott közvetlen kifizetéseket, a mezőgazdasági piacok irányítását, valamint 

tájékoztatási és promóciós tevékenységek támogatását. 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA): uniós pénzügyi hozzájárulást biztosít 

a vidékfejlesztési programokhoz. 

Éves tevékenységi jelentés: az egyes főigazgatóságok által közzétett éves jelentés, amelyben 

beszámolnak kezdeményezéseikről és az év során elért eredményeikről, valamint a 

felhasznált erőforrásokról. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság éves 

tevékenységi jelentése arról is tartalmaz értékelést, hogy a KAP irányítási és 

kontrollrendszerei hogyan működnek és milyen eredményeket érnek el a kifizető 

ügynökségek szintjén. 

Helyszíni ellenőrzés: a kifizető ügynökség ellenőrei által végzett ellenőrzések arra 

vonatkozóan, hogy a végső kedvezményezettek teljesítik-e a vonatkozó szabályokat. Ezek 

lehetnek klasszikus – támogatásban részesülő mezőgazdasági üzemekben vagy 

beruházásoknál tett – helyszíni látogatások vagy távérzékeléssel végzett vizsgálatok (a 
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parcellákról készült friss műholdfelvételek áttekintése), ez utóbbiakat kétséges esetekben 

gyors helyszíni látogatások is kiegészíthetik. 

Integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer (IIER): integrált rendszer, amely üzemek, 

kérelmek, mezőgazdasági területek, állatok és adott esetben támogatási jogosultságok 

adatbázisaiból áll. Ezeket az adatbázisokat a területalapú és álatokkal kapcsolatos támogatási 

kérelmek adminisztratív keresztellenőrzéséhez használják. 

Kifizető ügynökség (KÜ): valamely tagállamban a KAP-kiadások irányításáért és 

ellenőrzéséért, különösen a kedvezményezetteknek nyújtott KAP-támogatások 

ellenőrzéséért, kiszámításáért és kedvezményezetteknek történő kifizetéséért, valamint 

azokról a Bizottságnak történő beszámolásért felelős szerv(ek). A kifizető ügynökség 

feladatainak egy részét – a kedvezményezetteknek történő kifizetések és ezek Bizottságnak 

történő bejelentésén kívül – más, megbízott szervezetek is elvégezhetik. 

Kontrollstatisztika: a tagállamok által a Bizottságnak benyújtott éves jelentések, amelyek a 

kifizető ügynökségek adminisztratív és helyszíni ellenőrzéseinek az eredményeit 

tartalmazzák. 

Korrigált hibaarány: a kifizető ügynökségek által a kedvezményezetteknek folyósított KAP-

kifizetésekre vonatkozó, az összes ellenőrzés elvégzése után fennmaradó hibaszint Bizottság 

által becsült értéke. A Bizottság számítja ki és teszi közzé éves tevékenységi jelentésében. 

Nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardok (IAAS): nemzetközi standardalkotó köz- és 

szakmai testületek által meghatározott ellenőrzési standardok, mint pl. a Nemzetközi 

Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standardok Testület (IAASB) által 

kiadott Nemzetközi könyvvizsgálati standardok (ISA) vagy a Legfőbb Ellenőrző Intézmények 

Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) által kiadott, a legfőbb ellenőrző intézmények nemzetközi 

standardjai (ISSAI). 

Pénzügyi korrekciók: a tagállamok által az alkalmazandó uniós és nemzeti jognak meg nem 

felelően teljesített kiadások Bizottság általi kizárása az uniós finanszírozásból. KAP-kiadások 

esetén ezek a kizárások minden esetben célhoz kötött bevételként kezelt pénzügyi 

korrekciók formájában jelennek meg. 
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Pénzügyi záróelszámolási eljárás: az eljárás eredménye a Bizottság éves pénzügyi határozata 

az akkreditált kifizető ügynökségek által benyújtott éves beszámolók teljességéről, 

pontosságáról és valódiságáról. 

Programozási időszak: az uniós szakpolitikák tervezésére és végrehajtására szolgáló 

többéves keret. A jelenlegi programozási időszak 2014-től 2020-ig tart. Az EMVA által 

finanszírozott vidékfejlesztési programok irányítása e többéves keretek között zajlik, míg az 

EMGA irányítása éves alapon történik. 

Szabályszerűségi záróelszámolási eljárás: a Bizottság eljárása a kifizető ügynökségek belső 

kontrollrendszereinek értékelésén alapul és célja annak biztosítása, hogy a tagállamok 

alkalmazzák az uniós és nemzeti jogot, valamint, hogy az ezeknek a szabályoknak egy vagy 

több pénzügyi évben meg nem felelő minden kiadást pénzügyi korrekció révén kizárjanak az 

uniós finanszírozásból. 

Vezetői nyilatkozat: az egyes kifizető ügynökségek igazgatói által a beszámolók teljességére, 

pontosságára és valódiságára, valamint a belső ellenőrzési rendszerek megfelelő 

működésére és a mögöttes tranzakciók jogszerűségére és szabályosságára vonatkozóan 

kiadott éves nyilatkozat. A vezetői nyilatkozathoz számos melléklet tartozik, amelyek közül 

az egyik a kifizető ügynökség valamennyi adminisztratív és helyszíni ellenőrzéseinek 

eredményeiről szóló statisztikát tartalmazza („kontrollstatisztika”). 
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ÖSSZEFOGLALÓ 

I. A közös agrárpolitika (KAP), amelynek 2014–2020-as programidőszakra szóló 

költségvetése (2011-es árakon) 363 milliárd euró, azaz a 2014–2020-as többéves pénzügyi 

keret teljes összegének mintegy 38%-a, a Bizottság és a tagállamok megosztott irányítása 

alatt áll. A Bizottság a költségvetés végrehajtását a tagállamok által kijelölt kifizető 

ügynökségekre (KÜ) ruházza át, de a végső felelősséget maga viseli és gondoskodnia kell 

arról, hogy az Unió pénzügyi érdekeinek védelme legalább olyan szinten valósuljon meg, 

mintha maga a Bizottság végezné az átruházott költségvetés-végrehajtási feladatokat. 

II. A kifizető ügynökségek független ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat ezért 1996 óta 

a tagállamok által kijelölt tanúsító szervek (TSZ) látják el. A 2015-ös pénzügyi év óta e 

szerveknek a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardok szerint elkészített véleményt 

is ki kell adniuk a Bizottságtól kért visszatérítések alapjául szolgáló kiadások jogszerűségéről 

és szabályszerűségéről. Így tehát a 2015-ös volt az első olyan pénzügyi év, amelynek során a 

Bizottság fel tudta használni a tanúsító szervek jogszerűségre és szabályszerűségre 

vonatkozóan végzett kibővített tevékenységének eredményeit. 

III. Ezzel összefüggésben értékeltük, hogy a Bizottság által létrehozott keretek lehetővé 

tették-e a tanúsító szervek számára, hogy az alkalmazandó uniós rendeletekkel és 

nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardokkal összhangban véleményt alkossanak a 

KAP-kiadások jogszerűségéről és szabályszerűségéről, ezáltal megbízható eredményeket 

nyújtva a Bizottság bizonyossági modelljéhez. Megállapítottuk, hogy a Bizottság által a 

tanúsító szervek új feladatainak az első évben történő végrehajtásához kialakított keretek 

terén jelentős hiányosságok állnak fenn. Ennek következtében a tanúsító szervek véleményei 

egyes fontos területeken nem állnak teljesen összhangban a vonatkozó standardokkal, illetve 

szabályokkal. 

IV. A tanúsító szervek új szerepe előrelépést jelent az egységes ellenőrzési modell felé, 

mivel a tanúsító szervek által végzett munka eredménye segítheti a tagállamokat 

kontrollrendszereik megerősítésében, az ellenőrzési és kontrollköltségek csökkentésében, 

valamint lehetővé teheti a Bizottság számára további független bizonyosság szerzését a 

kiadások jogszerűségéről és szabályszerűségéről. 
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V. Ennek fényében megvizsgáltuk a Bizottság meglévő bizonyossági modelljét és a 

tanúsító szervek szerepének bővítése miatt abban bevezetett módosításokat. Megjegyezzük, 

hogy a Bizottság bizonyossági modellje továbbra is a tagállamok által beküldött 

kontrolleredményeken alapul. A 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan a tanúsító szervek 

jogszerűségi és szabályszerűségi véleménye csak egy volt a Bizottság által a tagállami 

kontrollstatisztikákban bejelentett hibaarányok kiigazítására szolgáló számításokban 

figyelembe vett tényezők közül. Mivel ezek a vélemények a jogszerűséggel és 

szabályszerűséggel kapcsolatos független bizonyosság egyedüli éves rendszerességű forrásai, 

a tanúsító szervek munkájának, amint azt képesek lesznek megbízhatóan elvégezni, a 

Bizottság bizonyossági modelljének kulcsfontosságú elemévé kellene válnia. 

VI. Megvizsgáltuk, hogy a bizottsági iránymutatások mennyiben felelnek meg az 

alkalmazandó rendeleteknek és nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardoknak, és az 

alábbi hiányosságokat állapítottuk meg: 

a) A kockázatelemzési eljárás tekintetében megfigyeltük, hogy a Bizottság az akkreditációs 

mátrix használatát írja elő a tanúsító szervek számára, ami felveti annak kockázatát, 

hogy a tanúsító szervek túl magas szintű bizonyosságot tulajdonítanak a kifizető 

ügynökségek belső kontrollrendszereinek; 

b) A tanúsító szerveknek a kifizető ügynökségek által készített, a véletlenszerűen 

kiválasztott helyszíni ellenőrzéseket tartalmazó jegyzékén alapuló tranzakció-

mintavételezési módszere egy sor továbbra is fennálló kockázatot jelentett: ez 

különösen arra vonatkozik, hogy a tanúsító szervek által végzett ellenőrzés eredménye 

csak akkor lehet reprezentatív, ha már a kifizető ügynökségek által eredetileg 

kiválasztott minták is reprezentatívak voltak. A nem IIER tranzakciókból történő 

mintavétel egy része nem reprezentatív a kiadásokra vonatkozóan és következésképpen 

az ellenőrzött pénzügyi évre vonatkozóan sem minősül reprezentatívnak; 

c) Ami a tételes tesztelést érinti, a Bizottság a tanúsító szervek részére a mintavétel egy 

részére vonatkozóan csak a kifizető hatóságok adminisztratív ellenőrzéseinek ismételt 

elvégzését írta elő; 
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d) A Bizottság a tételes tesztelésre vonatkozóan a tanúsító szervek számára csak a kifizető 

ügynökségek eredetileg elvégzett ellenőrzéseinek ismételt elvégzését írta elő. Bár az 

ismételt elvégzés érvényes módszernek minősül az ellenőrzési bizonyítékok gyűjtésére, 

de a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardok értelmében az ellenőröknek 

minden általuk szükségesnek tartott ellenőrzési lépést és eljárást ki kell választaniuk és 

el kell végezniük az ésszerű bizonyosságot nyújtó vélemény kialakításához szükséges 

elegendő ellenőrzési bizonyíték megszerzéséhez; 

e) Az ellenőrzési következtetés kialakítására vonatkozóan megállapítottuk, hogy az 

iránymutatások a tanúsító szervek számára két különböző hibaarány kiszámítását írták 

elő a jogszerűség és szabályszerűség tekintetében, ezeket az arányokat azonban a 

tanúsító szervek és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság sem alkalmazta 

megfelelően. 

f) Végezetül megállapítottuk, hogy a tanúsító szerveknek a kiadások jogszerűségéről és 

szabályszerűségéről alkotott véleménye az összes hiba szintjének alábecsült értékén 

alapult. A kifizető ügynökségek által észlelt és a kontrollstatisztikáikban bejelentett 

hibákat a tanúsító szervek nem vették figyelembe a becsült hibaszint kiszámításakor. 

VII. A fenti észrevételekre tekintettel a következő ajánlásokat fogalmazzuk meg: 

a) A Bizottság a kiadások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó bizonyossági 

modelljében kulcsfontosságú összetevőként használja fel a tanúsító szervek által az 

alkalmazandó rendeletekkel és nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardokkal 

összhangban meghatározott és végzett munka eredményeit. 

b) A Bizottságnak az alábbiak szerint kellene felülvizsgálnia iránymutatásait: 

i. a tanúsító szervek jogszerűségre és szabályszerűségre vonatkozó 

kockázatértékeléseinek a Bizottság által már alkalmazott fő és kiegészítő 

kontrollmechanizmusokra kellene összpontosítaniuk; 

ii. írja elő a tanúsító szervek számára, hogy az IIER-tranzakciók tanúsító szervek általi, 

a kifizető ügynökségek által helyszíni ellenőrzésre véletlenszerűen kiválasztott 

kérelmek listájából történő kiválasztása tekintetében alkalmazzanak megfelelő 
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biztosítékokat a tanúsító szervek mintáinak reprezentatív jellegét illetően; a 

helyszíni ellenőrzések tanúsító szervek által időben történő végrehajtására, 

valamint arra vonatkozóan, hogy a tanúsító szervek a kifizető ügynökségek előtt 

bizalmasan kezeljék mintavételezésüket; 

iii. a nem IIER-tranzakciók mintavételezésére vonatkozóan írja elő a tanúsító szervek 

számára, hogy közvetlenül a kifizetések jegyzékéből vegyenek mintát; 

iv. tegye lehetővé a tanúsító szerveknek az alábbiak elvégzését: bármely ellenőrzött 

tranzakció helyszíni ellenőrzése, valamint az általuk indokoltnak tartott valamennyi 

ellenőrzési lépés és eljárás végrehajtása anélkül, hogy feladatuk a kifizető 

ügynökség által eredetileg végrehajtott ellenőrzések ismételt elvégzésére 

korlátozódna; 

v. írja elő a tanúsító szervek számára, hogy csak egy közös hibaarányt számítsanak ki a 

jogszerűségre és szabályszerűségre vonatkozóan; 

vi. a kifizető ügynökségek véletlenszerű helyszíni ellenőrzéseinek jegyzékéből vett 

mintában szereplő IIER-tranzakciók esetében a kiadások jogszerűségéről és 

szabályszerűségéről alkotott vélemény kiadásához a tanúsító szervek által 

kiszámított általános hibaszintnek tartalmaznia kell a kifizető ügynökség által a 

kontrollstatisztikákban bejelentett hibaszintet, a kifizető ügynökség helyszíni 

ellenőrzése által nem érintett fennmaradó tranzakciókra extrapolálva. A tanúsító 

szervek gondoskodjanak arról, hogy a kifizető ügynökségek által összeállított 

kontrolstatisztikák teljes körűek és pontosak legyenek. 
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BEVEZETÉS 

A közös agrárpolitikához tartozó kiadások 

 A mezőgazdaság esetében az uniós támogatásokat az Európai Mezőgazdasági 1.

Garanciaalapon (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapon (EMVA) 

keresztül folyósítják. E két alapra elkülönített összes előirányzat a 2014–2020-as 

programidőszakban – 2011-es árakon – 363 milliárd euró, amely a 2014–2020-as 

programidőszak többéves pénzügyi keretének mintegy 38%-át teszi ki1

 A közös agrárpolitika (KAP) e két alap alá tartozó kiadásai két kategóriába sorolhatók: 2.

. 

- Az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszerben (IIER) kezelt kiadások, amelyek 

jogosultságalapúak2

- nem IIER-kiadások, amelyek főként mezőgazdasági üzemekbe és vidéki infrastruktúrába 

történő beruházásokból és a mezőgazdasági piacokba történő beavatkozásból álló, 

visszatérítés-alapú kifizetések. 

 és főleg hektáronkénti éves kifizetésekből állnak; 

 Az IIER és a nem IIER-kiadások közötti megoszlást a két alap esetében (a KAP-kiadások 3.

körülbelül 86%-a, illetve 14%-a) az 1. ábra

                                                      

1 A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 
1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.) I. melléklete. 

 mutatja be a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan: 

2 A jogosultságalapú rendszerekben a kifizetés bizonyos feltételek teljesítésén alapszik. 
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1. ábra. A KAP-kiadások megoszlása a 2015-ös pénzügyi évben (milliárd euró) 

 

A megosztott irányítás jogi és intézményi keretei a KAP esetében 

 A KAP irányításáért a Bizottság és a tagállamok megosztva viselik a felelősséget. A 4.

költségvetési rendelet értelmében a KAP költségvetésének körülbelül 99%-a tartozik közös 

irányítás alá3. A horizontális KAP-rendelet4 fekteti le a KAP finanszírozásának, irányításának 

és nyomon követésének alapszabályait. A Bizottság végrehajtási rendeletek5

                                                      

3 Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, 
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, 
Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) (költségvetési 
rendelet) 59. cikke. 

 és 

iránymutatások útján jogosult ezeket a szabályokat tovább pontosítani. 

4 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1306/2013/EU rendelete a közös 
agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 
2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.) (horizontális KAP-rendelet). 

5 A Bizottság 2014. július 17-i 809/2014/EU végrehajtási rendelete az 1306/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és 
kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében 
történő megállapításáról (HL L 227., 2014.7.31., 69. o.) és a Bizottság 2014. augusztus 6-i 
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 A megosztott irányítás esetében a Bizottság viseli a végső felelősséget a költségvetésért, 5.

de annak végrehajtását a tagállamok által külön kijelölt szervezetekre, a kifizető 

ügynökségekre ruházza át. A Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága (DG 

AGRI) felügyeli a költségvetés kifizető ügynökségek általi végrehajtását, ellenőrzi és megtéríti 

a kifizető ügynökségek által havonta (EMGA), illetve negyedévente (EMVA) által bevallott 

kiadásokat, és végezetül a megfelelőségi vizsgálati eljárás keretében értékeli a kiadások 

jogszerűségét és szabályszerűségét6. Amennyiben ez az eljárás olyan hiányosságokat tár fel 

egy kifizető ügynökség kontrollrendszerében, amelyek pénzügyi hatással járnak az uniós 

költségvetésre nézve, a Bizottság pénzügyi korrekciókat alkalmazhat az adott kifizető 

ügynökségre vonatkozóan. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságnak 

az I. mellékletben bemutatott megosztott irányítási modellje határozza meg az egyes 

érintett felek szerepét7

 Tagállami szinten a KAP-költségvetést a vonatkozó tagállam illetékes hatósága által 6.

akkreditált kifizető ügynökségek kezelik

. 

8. A kifizető ügynökségek minden, a 

kedvezményezettektől beérkező projektpályázat és kifizetési kérelem esetében végeznek 

adminisztratív ellenőrzést, valamint a támogatási intézkedések nagy többsége esetén 

legalább 5%-os mintán végeznek helyszíni ellenőrzést9

                                                      

908/2014/EU végrehajtási rendelete az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az 
ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására 
vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 255., 2014.8.28., 59. o.).  

. Ezen ellenőrzések után a kifizető 

6 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság eljárása a kifizető ügynökségek belső 
kontrollrendszereinek értékelésén alapul és célja annak biztosítása, hogy a tagállamok 
alkalmazzák az uniós és nemzeti jogot, valamint, hogy az ezeknek a szabályoknak egy vagy több 
pénzügyi évben meg nem felelő minden kiadást pénzügyi korrekció révén kizárjanak az uniós 
finanszírozásból (a horizontális KAP-rendelet 52. cikke).  

7 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság 2015-ös éves tevékenységi jelentésének 35. 
oldalán bemutatott, a KAP-ra vonatkozó megosztott irányítási modell. 

8 A horizontális KAP-rendelet 7. cikkének előírásai szerint. 

9 A 809/2014/EU rendelet 30–33. cikke. A 2014–2020-as időszakban a Bizottság további 
lehetőségeket vezetett be a tagállamok számára a minimális előírt ellenőrzési arány 1%-ra 
történő csökkentésére. A tagállamok ezeket a lehetőségeket a 908/2014/EU rendelet 41. cikke 
és a 809/2014/EU rendelet 36. cikke szerint vehetik igénybe. 
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ügynökség folyósítja a kedvezményezetteknek az őket megillető összegeket, és ezeket 

havonta (EMGA), illetve negyedévente (EMVA) visszatérítésre bejelenti a Bizottságnak. 

A kifizetett összegek ezután a kifizető ügynökség éves beszámolójában jelennek meg. 

Minden kifizető ügynökség igazgatója elküldi a Bizottságnak ezeket az éves beszámolókat, 

valamint csatol hozzájuk egy nyilatkozatot (vezetői nyilatkozat) a kontrollrendszerek 

hatékonyságától, amely a kontrollstatisztikában szereplő hibaszintet is összegzi10

 A költségvetési rendelet előírja a Bizottság számára, hogy a költségvetés-végrehajtási 7.

feladatoknak a KAP megosztott irányítása keretében a kifizető ügynökségekre történő 

átruházása során gondoskodjon arról, hogy az Unió pénzügyi érdekeinek védelme legalább 

olyan szinten valósuljon meg, mintha maga a Bizottság végezné ezeket a feladatokat

. A Bizottság 

engedélyezésre jogosult tisztségviselője (a KAP esetében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Főigazgatóság főigazgatója) ezeket az éves beszámolókat és vezetői nyilatkozatokat 

figyelembe veszi a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság éves tevékenységi 

jelentésében. 

11

A tanúsító szervek szerepe és feladatai 

. Ez 

magában foglalja az olyan kontroll- és ellenőrzési feladatok bevezetését, mint pl. a 

beszámolók vizsgálata és elfogadása. A KAP esetében a tagállamok szintjén a tanúsító szerv 

veszi át ezeket az ellenőrzési feladatokat. 

 A tanúsító szervek az 1996-os pénzügyi év óta töltik be a kifizető ügynökségek a 8.

független ellenőrének szerepét12

                                                      

10 A tagállamok által a Bizottságnak benyújtott éves jelentések, amelyek a kifizető ügynökségek 
adminisztratív és helyszíni ellenőrzéseinek az eredményeit tartalmazzák. 

. E szerep alapján a tanúsító szervek feladata, hogy a 

nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardok alapján tanúsítványt adjanak ki arról, hogy 

a Bizottságnak megküldendő beszámolók valódiak, teljesek és pontosak, valamint, hogy a 

11 A költségvetési rendelet 59. cikke és 22. preambulumbekezdése. 

12 A 729/70/EGK tanácsi rendeletnek az EMOGA Garanciarészlege számla-elszámolási eljárása 
tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 
1995. július 7-i 1663/95/EK rendelet (HL L 158., 1995.7.8., 6. o.) 3. cikke. 
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belső ellenőrzési eljárások megfelelően működtek, különös tekintettel az akkreditációs 

kritériumok teljesülésére. 

 A költségvetési rendelet13 és a horizontális KAP-rendelet14

 A horizontális KAP-rendelet ezenkívül úgy rendelkezik, hogy a tanúsító szerv olyan az 10.

illetékes hatóság által kijelölt köz- vagy magánjogi ellenőrző szerv, amely rendelkezik a 

szükséges szakmai tapasztalattal és független a kifizető ügynökségtől, valamint a kifizető 

ügynökséget akkreditáló hatóságtól. A 2015-ös pénzügyi évben a 28 tagállam KAP-kiadásait 

összesen 80 kifizető ügynökség kezelte, amelyeket 64 tanúsító szerv ellenőrzött

 kibővítette a tanúsító szervek 9.

szerepét és feladatait. A beszámolókkal és a belső kontrollal kapcsolatos felelősségükön kívül 

a tanúsító szerveknek a 2015-ös pénzügyi évtől kezdődően véleményt kell kiadniuk a 

Bizottságtól kért visszatérítések alapjául szolgáló kiadások jogszerűségéről és 

szabályszerűségéről. Ennek a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardok szerint 

elkészített véleménynek tartalmaznia kell, hogy „a vizsgálat nyomán felmerülnek-e kétségek 

a vezetői nyilatkozat állításaival kapcsolatban”. 

15. A tanúsító 

szervek közül hatvannégy közjogi szerv16

 A tanúsító szervek jogszerűségre és szabályszerűségre vonatkozó tevékenységének 11.

célja, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság számára nagyobb 

bizonyosságot tudjon nyújtani a kiadások jogszerűségéről és szabályszerűségéről. A tanúsító 

szerveknek a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság bizonyossági modelljében 

betöltött szerepét a 

, 18 pedig könyvvizsgáló magáncég volt. 

II. melléklet

                                                      

13 A költségvetési rendelet 59. cikkének (5) bekezdése. 

 mutatja be. A tanúsító szervek munkájának az „egységes 

ellenőrzési modell” tekintetében történő lehetséges felhasználásával a 24–28. bekezdés 

foglalkozik részletesen. 

14 A horizontális KAP-rendelet 9. cikke. 

15 Számos tagállamban ugyanaz a tanúsító szerv több kifizető ügynökséget is ellenőriz. 

16 Például pénzügyminisztériumi főosztályok, regionális önkormányzatok szervezeti egységei, 
illetve legfőbb ellenőrző intézmények. 
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 A Bizottság egy végrehajtási rendelet17 és kiegészítő iránymutatások18

a) iránymutatásai megfelelő utasításokat tartalmazzanak a nemzetközileg elfogadott 

ellenőrzési standardoknak megfelelően

 formájában 12.

határozta meg a tanúsító szervek ellenőrzési munkájának kereteit. A rendelet szerint, és 

ahhoz, hogy a tanúsító szervektől megbízható beszámolókat és véleményeket lehessen 

kapni, a Bizottságnak a következőkről kell gondoskodnia: 

19

b) a tanúsító szervek által az iránymutatások alapján végzett tevékenység elégséges és 

megfelelő minőségű legyen. 

; 

AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS MÓDSZERE 

Az ellenőrzés hatóköre 

 Az új előírás, amely szerint a tanúsító szerveknek véleményt kell adniuk a kiadások 13.

jogszerűségéről és szabályszerűségéről, a 2014–2020-as időszakban jelentős szerepet játszik 

a Bizottság bizonyossági modelljében. 

 Az ellenőrzés során a Bizottság által a tanúsító szervek jogszerűséggel és 14.

szabályszerűséggel kapcsolatos tevékenységeire vonatkozóan az első végrehajtási évben (a 

2015-ös pénzügyi év) létrehozott keretek elemzésére összpontosítottunk. Az ellenőrzés nem 

értékelte a tanúsító szervek által végzett tételes tesztelést. 

 Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a tanúsító szervek új szerepe előrelépést 15.

jelent-e az egységes ellenőrzési megközelítés felé, valamint, hogy a Bizottság ezt 

megfelelően vette-e figyelembe bizonyossági modelljében. Az ellenőrzés további célja volt 

annak értékelése, hogy a Bizottság által létrehozott keretek lehetővé teszik-e a tanúsító 

                                                      

17 A 908/2014/EU rendelet 5–7. cikke. 

18 Az akkreditációról szóló 1. iránymutatás; az éves tanúsítási ellenőrzésről szóló 2. iránymutatás, a 
jelentéstételi követelményekről szóló 3. iránymutatás, a vezetői nyilatkozatról szóló 4. 
iránymutatás, valamint a szabálytalanságokról szóló 5. iránymutatás. 

19 A horizontális KAP-rendelet 9. cikke. 
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szervek számára, hogy az alkalmazandó uniós rendeletekkel és nemzetközileg elfogadott 

ellenőrzési standardokkal összhangban alkossanak véleményt a KAP-kiadások 

jogszerűségéről és szabályszerűségéről. 

 Különösen azt vizsgáltuk, hogy a tanúsító szerveknek szóló bizottsági iránymutatások 16.

biztosították-e a következőket: 

- a tanúsító szervek által végzett megfelelő kockázatértékelés és reprezentatív 

mintavétel; 

- a tételes tesztelés megfelelő szintje; 

- a becsült hibaszint és az ellenőrzési vélemény helyessége. 

 A helyszíni ellenőrzési feladataink befejezése után (2016. szeptember) a Bizottság 2017 17.

januárjában véglegesítette a tanúsító szervek által a 2018-as pénzügyi évtől alkalmazandó új 

iránymutatásokat. Ellenőrzésünk ezekre a felülvizsgált iránymutatásokra nem terjedt ki. 

Az ellenőrzés módszere 

 Ellenőrzési bizonyítékok szerzésére a Bizottság (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 18.

Főigazgatóság) és a tagállamok szintjén került sor. Az ellenőrzés kiindulási pontja a 

vonatkozó jogi keret elemzése volt az egyes szereplőkre, azaz a Bizottságra, az illetékes 

hatóságokra és a tanúsító szervekre vonatkozó előírások azonosítása érdekében. 

 A Bizottság szintjén az ellenőrzés az alábbiakat foglalta magában: 19.

- a tanúsító szervekre a 2015-ös pénzügyi évben vonatkozó bizottsági iránymutatások, 

valamint a kapcsolódó tevékenységekhez, mint pl. a szakértői csoportok üléseihez20

                                                      

20 A szakértői csoportok üléseit a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság szervezte 
valamennyi tagállam illetékes hatóságai és tanúsító szervei képviselőinek részvételével, ezek 
célja az ismeret- és tapasztalatcsere, valamint a tanúsító szervek munkájához kapcsolódó 
kérdések tisztázása volt. 

 

kapcsolódó dokumentumok áttekintése (2016. június 14-én és 15-én megfigyelőként 

vettünk részt egy ilyen ülésen Brüsszelben); 
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- a Bizottság által a tanúsító szervek 17 tagállam 25 kifizető ügynökségéről szóló 

beszámolóira és véleményeire vonatkozóan készített adminisztratív ellenőrzéseinek 

értékelése, amely 17 esetben magában foglalta a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Főigazgatóság által a tanúsító szerveknél tett ellenőrző látogatásokról készített 

beszámolók áttekintését is. Áttekintettük ezenkívül a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Főigazgatóság 2015-éves tevékenységi jelentését, figyelemmel a tanúsító szerveknek a 

jogszerűséggel és szabályszerűséggel kapcsolatosan végzett munkájának 

felhasználására; 

- interjúk a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság illetékes munkatársaival. 

 A tagállamok szintjén az ellenőrzés az alábbiakat foglalta magában: 20.

- 13 tagállam 20 illetékes hatósága és tanúsító szerve körében végzett felmérés21

- hat tagállami látogatás

, 

melynek résztvevőit a tanúsított kiadások értéke (a kiválasztása összesen a 2014-es 

uniós KAP-kiadások 63%-át fedte le) és a tanúsító szerv jogi státusza alapján (köz- vagy 

magánintézmény ) választottuk ki. A felmérés témakörei többek között a tanúsító 

szerveknek nyújtott bizottsági iránymutatásokat és támogatást érintették; 

22

 Megállapításainkat összevetettük a 2014–2020-as programozási időszakra vonatkozó 21.

rendeletek megfelelő rendelkezéseivel és a legfőbb ellenőrző intézmények nemzetközi 

, amelynek során interjúkat készítettünk az illetékes hatóságok 

és a tanúsító szervek képviselőivel a felmérésre adott válaszokban található információk 

pontosabb megértése érdekében, ezenkívül megvizsgáltuk a tanúsító szervek 

szerződéses megállapodásait, áttekintettük ellenőrzési eljárásaik időbeniségét, valamint 

felülvizsgáltuk a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó ellenőrzési jelentéseikben és 

véleményeikben bemutatott munkájuk fő eredményeit. 

                                                      

21 Belgium, Cseh Köztársaság, Németország, Írország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, 
Ausztria, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia és Egyesült Királyság. 

22 Németország (Bajorország), Spanyolország (Kasztília és León), Olaszország (AGEA), 
Lengyelország, Románia és Egyesült Királyság (Anglia). 
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standardjaiban (ISSAI) vagy a Nemzetközi könyvvizsgálati standardokban (ISA) lefektetett 

követelményekkel. 

ÉSZREVÉTELEK 

A tanúsító szerveknek a KAP-kiadások jogszerűségének és szabályszerűségének 

vonatkozásában betöltött új szerepe előrelépés az egységes ellenőrzési modell felé 

 Bár nincs egységesen elismert meghatározás az „egységes ellenőrzés” fogalmára 22.

vonatkozóan, de az minden esetben a koordinálatlan és egymást átfedő kontrollok és 

ellenőrzések elkerülésének szükségességére vonatkozik. Az uniós költségvetés –és különösen 

a megosztott irányítás – esetében az „egységes ellenőrzés” koncepciója irányítási (belső 

kontroll) és ellenőrzési célok tekintetében egyaránt bizonyosságot nyújt a kiadások 

jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan. Az egységes ellenőrzési megközelítésnek 

egy olyan eredményes kontrollkeret formáját kell öltenie, amelynek minden szintje a mások 

által nyújtott bizonyosságra épül. 

 A kohézió területén23 a 2007–2013-as időszak óta a tagállami hatóságok jelentik a 23.

Bizottság – kiadások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó – bizonyossági 

kereteinek egyik fő információforrását. 2/2004. sz. véleményünkben24 elemeztük az 

„egységes ellenőrzés” modelljét a belső kontroll, azaz a Bizottság által végzett irányítás 

bizonyossági forrása tekintetében. Ezenkívül 16/2013. sz. különjelentésünkben25

 A KAP-kiadások esetében a Bizottság a következő három különböző szintről származó 24.

információk alapján szerez bizonyosságot a kiadások jogszerűségéről és szabályszerűségéről: 

a kifizető ügynökségek által végzett ellenőrzések, a tanúsító szervek által végzett ellenőrzési 

 konkrét 

ajánlásokat tettünk arra vonatkozóan, hogy a Bizottság miként javítsa a tagállami ellenőrző 

hatóságok munkájának a kohézió területén történő felhasználására vonatkozó eljárásait. 

                                                      

23 A kohéziós politika finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai 
Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) keretében történik. 

24 HL C 107., 2014.4.30., 1. o. 

25 http://eca.europa.eu 
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munka, valamint a Bizottság ezekkel kapcsolatos ellenőrzéseinek eredményei. Amennyiben 

az így szerzett bizonyosság nem kielégítő mértékű, a Bizottság saját szabályszerűségi 

záróelszámolási eljárásai révén gyakorolja a jogszerűségért és szabályszerűségért viselt végső 

felelősségét, ami pénzügyi korrekciók alkalmazásához vezethet. 

 A tanúsító szervek új szerepe, a kiadások jogszerűségére és szabályszerűségére 25.

vonatkozó vélemény kiadása, a 2014–2020-as időszakban jelentősen megerősítheti a 

Bizottság által a mezőgazdasági kiadások kezelése területén alkalmazott „egységes 

ellenőrzés” modelljét. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság szerint egy ilyen 

modell nagyobb bizonyosságot nyújt a kontrollrendszerek megfelelő működésére 

vonatkozóan26, valamint lehetővé teszi majd, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Főigazgatóság által végzett saját ellenőrzéseken túlmenően27

 A tanúsító szervek ellenőrzési munkája a következők által teheti lehetővé, hogy az 26.

„egységes ellenőrzési” modell hatékonyan működjön a KAP-kiadások esetében: 

 további irányítási 

bizonyosságot lehessen szerezni a tanúsító szervek által végzett ellenőrzési munka alapján. 

- a tagállamok segítése kontrollrendszereik megerősítésében; 

- hozzájárulás az ellenőrzési- és kontrollköltségek csökkentéséhez; 

- a Bizottság további független bizonyosságot szerezhet a kiadások jogszerűségéről és 

szabályszerűségéről. 

 Véleményünk szerint az „egységes ellenőrzés” megközelítése a tagállami szintű kiadások 27.

jogszerűségéről és szabályszerűségéről szóló bizonyosság megszerzésének helyes módja. Az 

uniós jog szerint, ahogy az Európai Számvevőszék végzi a teljes uniós költségvetés külső 

ellenőrzését, úgy a tanúsító szerv is a tagállami/regionális szintű mezőgazdasági kiadások 

operatív szempontból független ellenőre. Kronológiai sorrendben ők az első ellenőrök, 
                                                      

26 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság ellenőrzési kézikönyvének 2015. 
november 4-i kiadása, 4.4. fejezet, az EMGA- és az EMVA-kiadások jogszerűségére és 
szabályszerűségére vonatkozó szabályszerűségi ellenőrzés. 

27 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság J. Igazgatóságának 2015–2018-as többéves 
munkaprogramja. 
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amelyek bizonyosságot nyújtanak a mezőgazdasági kiadások jogszerűségéről és 

szabályszerűségéről, és tagállami/regionális szinten28 ők e bizonyosság egyetlen forrásai. 

A tanúsító szervek saját tételes tesztelésük és a kifizető ügynökségek kontrollrendszerei 

alapján nyernek bizonyosságot. A 2014–2020-as KAP „egységes ellenőrzési” modellje 

esetében a Bizottság adott esetben a 2. ábrán

2. ábra. Egységes ellenőrzési modell a 2014–2020-as KAP számára 

 bemutatott módon felhasználhatja ezt a 

bizonyosságot, feltéve, hogy biztosított a megfelelő ellenőrzési nyomvonal. 

 

Forrás: Európai Számvevőszék. 

 Úgy gondoljuk, hogy mivel a Bizottság viseli a végső felelősséget a KAP-források 28.

kezeléséért és a hatályos szabályozási követelményekért, a tanúsító szerveknek a 

jogszerűséggel és szabályszerűséggel kapcsolatos munkáját, amennyiben az megbízható, az 

„egységes ellenőrzési” megközelítés keretében a következőkre használhatná fel: 

                                                      

28 Belgium, Németország, Spanyolország, Olaszország és az Egyesült Királyság a KAP források 
kezelését regionális kifizető ügynökségek létrehozásával decentralizálta. 
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- a fennmaradó hiba becslése, valamint az éves tevékenységi jelentésben történő 

fenntartások kiadására szolgáló módszerek tökéletesítése29

- annak meghatározása, hogy a becsült hibaszint meghaladja-e az 50 000 eurót vagy a 

vonatkozó kiadás 2%-át

; 

30

- az uniós költségvetésből kizárandó összegek pontosabb és teljesebb meghatározása, az 

extrapolált pénzügyi korrekciók szélesebb körű alkalmazásával

, és hogy ez alapján szabályszerűségi záróelszámolási eljárást 

indít-e; 

31

- annak értékelése, hogy felkérje-e a tagállamokat a kifizető ügynökségek akkreditációs 

státuszának felülvizsgálatára olyan esetekben, amelyekben nincs elégséges garancia a 

kifizetések jogszerűségére és szabályszerűségére

; 

32

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság bizonyossági modellje továbbra is a 

tagállamok által beküldött kontrolleredményeken alapul 

. 

 A költségvetési rendelet előírja33

 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság által a 2015-ös pénzügyi évig erre a 30.

célra alkalmazott, a jogszerűségi és szabályszerűségi szempontból kockázatosnak minősülő 

összegek meghatározására szolgáló bizonyossági modell a tagállamok által jelentett 

kontrollstatisztikákat tekintette kiindulási alapnak. Ezt aztán kiegészítette a Mezőgazdasági 

 a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság 29.

főigazgatója számára egy éves tevékenységi jelentés elkészítését, amelyben nyilatkozik arról, 

hogy ésszerű bizonyossággal rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a bevezetett 

kontrolleljárások szükséges mértékben garantálják a mögöttes tranzakciók jogszerűségét és 

szabályszerűségét. 

                                                      

29 A költségvetési rendelet 66. cikkének (9) bekezdése. 

30 A 908/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 34. és 35. cikke. 

31 A horizontális KAP-rendelet 52. cikke. 

32 A horizontális KAP-rendelet 7. cikkének (2) és (5) bekezdése. 

33 A 966/2012/EU, Euratom rendelet (a költségvetési rendelet) 66. cikke. 
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és Vidékfejlesztési Főigazgatóság szabályszerűségi ellenőrzése és a Számvevőszék 

ellenőrzése által feltárt ismert hiányosságok alapján képzett értékekkel. A Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Főigazgatóságnak növelnie kellett a hibaszintet, ha megállapította, hogy a 

kifizető ügynökség nem észlelte a hibák egy részét, és ezért azokat nem is szerepeltette a 

tagállam kontrolleredményeiben. Ez a számítás minden kifizető ügynökség és minden alap 

esetében egy korrigált hibaarányt eredményezett. 

 A 2014-es és 2015-ös pénzügyi évek összesített korrigált hibaaránya azt mutatja, hogy a 31.

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság továbbra is korrekciókat hajtott végre a 

kifizető ügynökségek kontrollstatisztikáiban jelentett hibaszinteken (lásd: 1. táblázat

1. táblázat. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság által a kifizető ügynökségek 

2014-es és 2015-ös pénzügyi évekre vonatkozóan jelentett kontrollstatisztikáin végzett 

kiigazítások eredménye 

). A 

tanúsító szervek által újonnan készített jogszerűségi és szabályszerűségi véleményekből 

származó információk csak elhanyagolható hatást gyakoroltak a 2015-ös pénzügyi évre 

vonatkozó kiigazításokra: 

Alap Pénzügyi év A kifizető ügynökségek 
kontrollstatisztikáiban 

jelentett átlagos hibaszint 

A DG AGRI által 
kiszámított összesített 

korrigált hibaarány 
EMGA 2014 0,55% 2,61% 

2015 0,68% 1,47% 
EMVA 2014 1,52% 5,09% 

2015 1,78% 4,99% 
 

 2015-ös éves tevékenységi jelentésében34

                                                      

34 A 2015-ös korrigált hibaarányok kiszámítása során a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Főigazgatóság az EMVA esetében kilenc, az EMGA esetében pedig mindössze három alkalommal 
használta fel a tanúsító szervek eredményeit a kifizető ügynökségek által jelentett hibaarányok 
kiegészítéséhez. 

 a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 32.

Főigazgatóság kifejtette, hogy „nagyon korlátozott mértékben” használja fel a tanúsító 

szervek jogszerűségi és szabályszerűségi véleményeit. Ennek okai főleg abban keresendők, 

hogy ez volt az első olyan év, amikor a tanúsító szervek ilyen véleményeket adtak ki, 
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munkájuk időzítése nem volt megfelelő, nem rendelkeztek megfelelő technikai készségekkel 

és jogi szakértelemmel, az ellenőrzési stratégiák és az ellenőrzött minták méretei sem voltak 

megfelelőek. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság által felsorolt érveken kívül 

a tanúsító szervek munkájának megbízhatóságára megállapításaink szerint jelentős hatást 

gyakorol az, ahogyan a Bizottság az iránymutatásaiban meghatározta e szervek feladatait. 

 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság bizonyossági modellje valójában 33.

továbbra is a kontrolleredményeken alapul. A 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan a tanúsító 

szervek jogszerűségi és szabályszerűségi véleménye csak egy volt a Bizottság által a tagállami 

kontrollstatisztikákban bejelentett hibaarányok kiigazítására szolgáló számításokban 

figyelembe vett tényezők közül. A tanúsító szervek jogszerűségi és szabályszerűségi 

véleményei a jogszerűséggel és szabályszerűséggel kapcsolatos független bizonyosság 

egyedüli évenkénti rendszerességű forrásai, véleményünk szerint ezért a tanúsító szervek 

munkája által nyújtott független bizonyosságnak, amint e munkát képesek lesznek 

megbízhatóan elvégezni, kulcsfontosságú eszközzé kell válnia a Bizottság Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Főigazgatósága számára a kiadások jogszerűségének és szabályszerűségének 

értékelésekor. 

 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság 2015-ös éves tevékenységi 34.

jelentésében is megerősítette, hogy továbbra is főként a kifizető ügynökségek irányítási és 

kontrollrendszereiből származó kontrollstatisztikákra támaszkodik: „a jogszerűségről és 

szabályszerűségről szóló véleménynek meg kell erősítenie a KAP-hoz kapcsolódóan a 

tagállamokban működtetett irányítási és kontrollrendszer által megállapított hibaarányt”35. 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság ezenkívül kijelentette, hogy „a tanúsító 

szerv ellenőreinek – statisztikai mintavételen alapuló – tranzakciótesztek révén kell 

megerősíteniük a kifizető ügynökség által eredetileg végzett jogosultsági ellenőrzésekben 

talált hibák arányát, illetve megerősítés hiányában korlátozott véleményt kell kiadniuk”36

                                                      

35 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság 2015-ös éves tevékenységi jelentésének 
mellékletei, 66. o. 

. 

36 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság 2015-ös éves tevékenységi jelentésének 
mellékletei, 67. o. 
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 A bizottsági iránymutatások egyes lényeges, a jelentésben is értékelt és alább felsorolt 35.

elemeit kifejezetten a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság jelenlegi, a kifizető 

ügynökségek kontrolleredményeinek validálásán alapuló bizonyossági modelljének 

figyelembevételével alakították ki: 

- két minta használata, ahol az első mintát a kifizető ügynökségek által végzett helyszíni 

ellenőrzések jegyzékéből veszik (lásd: 48–58. bekezdés); 

- a tanúsító szerv helyszíni tesztelésének az első mintára történő korlátozása (lásd: 62–67. 

bekezdés); 

- a tanúsító szerv hatókörének a kifizető ügynökség helyszíni és adminisztratív 

ellenőrzéseinek ismételt elvégzésére történő korlátozása (lásd: 68–71. bekezdés); 

- két hibaarány kiszámítása, valamint az, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Főigazgatóság a hibaarány (ERR) helyett „meg nem felelési” arányt (IRR) használt (lásd: 

72–78. ábra); 

- a tanúsító szervek által kiadott vélemény alapjául szolgáló hibaarányok alulbecslése 

(lásd: 79–85. ábra). 

 A Bizottság modelljének alkalmazásához a tanúsító szerveknek az említetteken kívül a 36.

horizontális KAP-rendeletben szigorúan előírt ellenőrzéseken túlmenő tevékenységeket is 

végezniük kell. Ennek oka az, hogy a kifizető ügynökségek vezetői nyilatkozataiban 

összegzett kontrollstatisztikákat külön számítják ki az IIER- és nem IIER-tranzakciók esetében 

(lásd: 2. bekezdés). A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság mindkét típusú 

tranzakció esetében kiszámítja a korrigált hibaarányt is. Ez azt jelenti, hogy a tanúsító 

szerveknek nem csak az alapok (EMGA, EMVA) hanem az IIER- és nem IIER-tranzakciók 

szerint rétegzett bontásban is validálniuk kell a kontrollstatisztikákat. Ahhoz, hogy elegendő 

bizonyíték álljon rendelkezésre a statisztikák rétegek szerinti validálásához, a tanúsító 

szerveknek jelentősen növelniük kell az általuk vett minták méretét ahhoz képest, mintha 

csak az alapok szintjén végeznének validálást. 

 A következő fejezetek azt vizsgálják, hogy a bizottsági iránymutatások mennyiben 37.

felelnek meg a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardoknak az ellenőrzési folyamat 
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különböző lépései során (kockázatértékelés és mintavételi módszer, tételes tesztelés, 

következtetés és ellenőri vélemény). 

Kockázatértékelés és mintavétel 

Az akkreditációs mátrix alapján történő kockázatértékelés felveti annak kockázatát, hogy a 

tanúsító szervek túl nagy szintű bizonyosságot tulajdonítanak a kifizető ügynökségek belső 

kontrollrendszereinek 

 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság iránymutatásai37 szerint a tanúsító 38.

szerveknek két forrásból, a kifizető ügynökségek kontrollkörnyezetének értékeléséből, 

valamint a tranzakciók tételes teszteléséből kell általános bizonyossági szintet 

megállapítaniuk a kiadások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan. Ez a modell 

összhangban van a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardokkal, amelyek előírják, 

hogy az ellenőrnek „meg kell értenie a kontrollkörnyezetet és a vonatkozó belső 

kontrollokat, valamint figyelembe kell vennie, hogy azok valószínűsíthetően biztosítják-e a 

szabályszerűséget”38

 Minél jobbra értékeli a tanúsító szerv a kifizető ügynökség belső kontrollrendszereit, 39.

azaz minél nagyobb szintű bizonyosságot lehet e rendszerekből nyerni, annál kevesebb 

tranzakciót ellenőriznek tételes teszteléssel. A 

. 

2. táblázat a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Főigazgatóság iránymutatásaiban39

                                                      

37 A 2. iránymutatás mintavételi módszerről szóló 5. szakasza. 

 szereplő információk felhasználásával 

mutatja be ezt a fordított kapcsolatot: 

38 ISSAI 400 (a legfőbb ellenőrző intézmények nemzetközi standardjai) – A szabályszerűségi 
ellenőrzés alapelvei, 53. bekezdés. 

39 A 2. iránymutatás mintavételi módszertanról szóló 3. mellékletének 9. oldalán található táblázat 
szerint, magas eredendő kockázat és 10%-os becsült hiba esetén. 
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2. táblázat. A belső kontrollrendszer minősítése és a tételes teszteléshez vett minta 

mérete közötti kapcsolat 

Belső kontrollrendszer 
minősítése 

Jól működik Működik Részben működik Nem 
működik 

A tételes tesztelés alá vont 
elemek száma 

93 111 137 181 

 

 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság a tanúsító szervek számára előírta, 40.

hogy a kifizető ügynökségek belső kontrollrendszereire vonatkozó minősítéseiket egy olyan 

mátrix alapján végezzék el, amely azt értékeli, hogy a kifizető ügynökség mennyiben teljesíti 

az akkreditációs kritériumokat (az „akkreditációs mátrix”). KAP-kiadásokat kizárólag 

akkreditált (az akkreditációs kritériumokat teljesítő) kifizető ügynökségek kezelhetnek40

 A 

. 

III. mellékletben41

 Ezt a végleges pontszámot mind az illetékes hatóságok, mind a tanúsító szervek 42.

felhasználják (az előbbiek annak értékeléséhez, hogy a kifizető ügynökség fenntarthatja-e az 

akkreditációját, míg az utóbbiak a kifizető ügynökség belső kontrollrendszerei megfelelő 

működésével kapcsolatos véleményük kialakításához). 

 bemutatott akkreditációs mátrix hat funkcióból és nyolc értékelési 41.

kritériumból áll, ami összesen 48 értékelési paramétert határoz meg. Minden egyes 

paramétert egytől („Nem működik”) négyig („Jól működik”) kell osztályozni és súlyozással 

ellátni. Az akkreditációs mátrix által meghatározott teljes pontszám a 48 értékelési 

paraméter súlyozott átlagát jelenti. 

 Az akkreditációs mátrix által eredményezett összesített pontszám azonban önmagában 43.

nem megfelelő a kifizető ügynökségek belső kontrollrendszereinek értékeléséhez a kiadások 

jogszerűségének és szabályszerűségének tekintetében, mivel ezek a 48 értékelési paraméter 

közül főként csak két paramétertől függenek: a kérelmek feldolgozásának adminisztratív és 

                                                      

40 A horizontális KAP-rendelet 7. cikke. 

41 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság 3. iránymutatásából átvett példa. 



 29 

 

 

helyszíni ellenőrzéseitől, beleértve azok validálását és engedélyezését (a 

„Kontrolltevékenységek” alatt). 

 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság által javasolt keretek szerint az erre a 44.

két paraméterre kapott alacsony pontszámot ellentételezni lehet más paraméterekre (pl. 

információ és kommunikáció, monitoring) kapott magasabb pontszámokkal. Ezek az egyéb 

tényezők nem kapcsolódnak közvetlenül a jogszerűséghez és szabályszerűséghez, ezért nem 

szabadna az ilyen módon történő ellentételezésre felhasználni őket. Jogszerűségi és 

szabályszerűségi szempontból e két paraméter rendkívüli jelentősége miatt az ellentételezés 

azt eredményezheti, hogy a tanúsító szerv túlbecsüli a belső kontrollrendszer 

eredményességét és a belőle szerezhető bizonyosság mértékét. Ezenkívül ezek a keretek 

nem veszik megfelelően figyelembe azokat a rendszerhiányosságokat, amelyekről a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság és a Számvevőszék a kifizető ügynökségek 

és végső kedvezményezettek ellenőrzéseit követően beszámolt. 

 Megállapítottuk, hogy a tanúsító szervek a hat felkeresett tagállam közül háromban42 45.

nem vették kellőképpen figyelembe a rendszerértékeléseikben már szereplő ismert 

hiányosságokat. Az 1. háttérmagyarázat

                                                      

42 Németország (Bajorország), Olaszország (AGEA) és az Egyesült Királyság (Anglia). 

 az egyik ilyen tagállamban (Németország 

(Bajorország)) feltárt esetet mutatja be, a Romániában megfigyelt, ezzel pont ellentétes 

esettel együtt, ahol a tanúsító szerv ténylegesen teljes mértékben figyelembe vette 

értékelésében ezeket az ismert hiányosságokat. Az itt leírt esetek is megerősítik arra 

vonatkozó véleményünket, hogy az akkreditációs mátrix nem megfelelő eszköz a belső 

kontrollrendszerek jogszerűségi és szabályszerűségi szempontból történő értékelésére. 
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1. háttérmagyarázat. Olyan esetek, ahol az akkreditációs mátrix jogszerűségi és szabályszerűségi 

szempontból nem adott megbízható eredményt 

Németországban (Bajorország) az akkreditációs mátrix „Működik” minősítést adott az állam EMVA-ra 

(nem IIER-tranzakciók) vonatkozó belső kontrollrendszerére. Ez a minősítés nem állt összhangban az 

alábbi bizonyítékokkal, amelyek arra utaltak, hogy az említett kiadásokra vonatkozó kontrollrendszer 

ennél alacsonyabb minősítést érdemel: 

- a 2013-as és 2014-es pénzügyi évben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságnak a 

kiadások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó számításai szerint azokat lényeges 

hibaszint jellemezte; 

- a tanúsító szerv saját ellenőrzései azt mutatták, hogy a tranzakciók jelentős része (a 2015-ös 

pénzügyi évben 25 tranzakció, azaz az ellenőrzött sokaság egyharmada) pénzügyi hibát 

tartalmazott. 

Romániában az akkreditációs mátrix először „Működik” minősítést adott mindkét alap (EMVA és 

EMGA) és mindkét réteg (IIER és nem IIER) belső kontrollrendszerei esetében. A tanúsító szerv saját 

szakmai megítélése alapján és a rendelkezésre álló információk, köztük a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Főigazgatóság és a Számvevőszék által korábban jelentett ismert hiányosságok miatt 

nem vette figyelembe ezt az eredményt, és a minősítést az EMGA (IIER) esetében „Nem működik”, 

valamint az EMVA(IIER) és EMGA (nem IIER) esetében „Részben működik” minősítésre változtatta. 

 Szabályszerűségi záróelszámolási vizsgálatai során a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 46.

Főigazgatóság fő és kiegészítő kontrollmechanizmusokat (fogalommeghatározásokért 

lásd: 2. háttérmagyarázat) alkalmaz annak megállapítására, hogy a tagállami szinten 

alkalmazott belső kontrollrendszerek képesek-e a kiadások jogszerűségének és 

szabályszerűségének biztosítására. 
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2. háttérmagyarázat. Fő és kiegészítő kontrollmechanizmusok43

„A kulcsfontosságú ellenőrzések azok az igazgatási és helyszíni ellenőrzések, amelyekre azért van 

szükség, hogy meghatározható legyen a támogatásra való jogosultság és a csökkentések és szankciók 

ennek megfelelő alkalmazása”; 

 

„Kiegészítő ellenőrzésnek minősül minden egyéb igazgatási művelet, amely az igények helyes 

feldolgozásához szükséges”. 

 Bár a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság fő és kiegészítő 47.

kontrollmechanizmusokat alkalmaz annak értékelésére, hogy a kifizető ügynökség belső 

kontrollrendszerei biztosítják-e a kiadások jogszerűségét és szabályszerűségét, a tanúsító 

szervek számára egy másik eszköz, az erre alkalmatlan akkreditációs mátrix alkalmazását írja 

elő ugyanerre a célra. 

A tanúsító szervek IIER-tranzakciókra vonatkozó, a kifizető ügynökség általi 

véletlenszerűen kiválasztott helyszíni ellenőrzések jegyzékén alapuló mintavételi módszere 

továbbra is kockázatot jelent 

 Ahogy már említettük, a horizontális KAP-rendelet előírja a tanúsító szervek számára, 48.

hogy véleményt adjanak ki a Bizottságtól az ellenőrzött pénzügyi év során kért 

visszatérítések alapjául szolgáló kiadások jogszerűségéről és szabályszerűségéről. Ezért az 

ellenőrzési minta megtervezésekor a tanúsító szervnek „figyelembe kell vennie az ellenőrzési 

eljárás célját, valamint a mintavételi sokaság jellemzőit”44

 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság iránymutatásai

. 

45

- 1. minta: a kifizető ügynökség által helyszíni ellenőrzésre véletlenszerűen kiválasztott

 két mintára osztják 49.

fel a tételes tesztelést: 

46

                                                      

43 A 907/2014/EU rendelet 12. cikke (6) bekezdésének a) és b) pontja. 

 

kedvezményezettek jegyzékéből a tanúsító szervek által vett minta (lásd: 6. bekezdés). 

44 ISA 530, Könyvvizsgálati mintavételezés, 6. bekezdés.  

45 A 2. iránymutatás mintavételi módszerről szóló 6.2. szakasza. 
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Az 1. mintába tartozó tranzakciók esetében a tanúsító szerveknek újra el kell végezniük 

a kifizető ügynökség által végrehajtott helyszíni ellenőrzéseket és az adminisztratív 

ellenőrzések teljes körét (a kérelem érkeztetése és jogosultsági ellenőrzések, kiadások 

ellenőrzése, beleértve a megfelelő kifizetés engedélyezését, végrehajtását és 

könyvelését). 

- 2. minta: a tanúsító szerv az adott év valamennyi kifizetéséből vesz mintát. A 2. minta 

esetében a tanúsító szervnek csak az adminisztratív ellenőrzéseket kell ismételten 

elvégezniük, a helyszíni ellenőrzéseket nem (lásd: 62–67. bekezdés). 

 A tanúsító szervek által elvégzendő tételes tesztelés és a Bizottságnak történő 50.

beszámolás menetrendjét a IV. melléklet

 Az 1. mintába tartozó tranzakciókat a kifizető ügynökség által a kérelmeken végzett 51.

véletlenszerűen kiválasztott helyszíni ellenőrzések jegyzékéből választják ki, amelyek, ha 

IIER-tranzakciók, akkor nagyon valószínű, hogy az adott pénzügyi évben folyósított 

kifizetéshez vezetnek. Ezért a tanúsító szerv által végzett tesztelés eredményeinek célja nem 

csak a kiadások jogszerűségéről és szabályszerűségéről szóló vélemény, hanem egyúttal a 

kifizető ügynökség belső kontrollrendszerinek működéséről szóló vélemény kialakítása is, 

ami a horizontális KAP-rendeletben meghatározott további ellenőrzési célok közé tartozik. 

 mutatja be. 

 A tanúsító szervek gyakran sokkal több tranzakción végzik el újra a kifizető ügynökség 52.

által korábban végrehajtott ellenőrzéseket (lásd: a 64. bekezdés alatti 3. táblázat), mint a 

belső kontrollrendszerek megfelelőségi vizsgálatához általában szükséges tranzakciók 

száma47

                                                      

46 A véletlen minta a kifizető ügynökségek helyszíni ellenőrzéseinek 20–25%-át teszi ki. A kifizető 
ügynökségek fennmaradó helyszíni ellenőrzéseiből kockázat alapján vesznek mintát. 

. Ez nagyobb bizonyosságot ad arra vonatkozóan, hogy a kifizető ügynökségek 

adminisztratív és helyszíni ellenőrzésekre szolgáló rendszerei megfelelnek az alkalmazandó 

szabályozásnak. 

47 A 2. iránymutatás 3. melléklete minden alap esetében legalább 30 tranzakciót javasol. 
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 Ahhoz, hogy az ellenőrzés eredményei megbízhatóak legyenek, fontos, hogy minden, a 53.

tételes teszteléshez használt minta reprezentatív legyen. A minta akkor reprezentatív, ha azt 

statisztikailag érvényes módszerekkel a teljes sokaságból veszik, és változatlan marad. Mivel 

a tanúsító szervek a mintáikat részben a kifizető ügynökségek mintáiból veszik, ellenőrzésük 

eredménye csak akkor lesz reprezentatív, ha a kifizető ügynökségek mintái maguk is 

reprezentatívak. Ezenkívül az eredeti mintákban szereplő tranzakciók mindennemű cseréjét 

megfelelően indokolni és dokumentálni kell. 

 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság előírja a tanúsító szervek számára a 54.

kifizető ügynökségek által vett minták reprezentativitásának értékelését. Azonban e 

követelmény teljesítéséhez mind a kifizető ügynökségeknek, mind a tanúsító szerveknek 

elégséges és megbízható ellenőrzési nyomvonalat kell fenntartaniuk annak megerősítéséhez, 

hogy a minták reprezentatívak, a teljes sokaságból lettek véve, valamint hogy változatlanok 

maradtak. 

 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság előírásai szerint az 1. mintába 55.

tartozó IIER-tranzakciók tételes tesztelésre történő kiválasztásának a gazdálkodók által 

igényelt összegeken kell alapulnia (kérelemalapú kiválasztás) a kifizetések tényleges összege 

helyett48

 Ahhoz azonban, hogy ez a módszer a rendeltetésének megfelelően működjön, a kifizető 56.

ügynökség és a tanúsító szerv közötti szoros együttműködésre és kommunikációra van 

szükség. a tanúsító szervet rendszeresen értesíteni kell a kifizető ügynökség által elvégzett 

ellenőrzésekről, hogy a tanúsító szerv ezeket az ellenőrzéseket a kifizető ügynökség 

ellenőrzését követően minél hamarabb újra el tudja végezni. Megállapítottuk, hogy az öt 

, hogy a tanúsító szervek a kifizető ügynökségek általi helyszíni ellenőrzést követően 

a lehető leghamarabb újra el tudják végezni az ellenőrzéseiket. A kérelemalapú kiválasztás 

előnye az, hogy a tanúsító szervek a helyszíni ellenőrzésre kiválasztott mezőgazdasági 

üzemek vizsgálatánál a kifizető ügynökségek által észlelthez nagyon hasonló körülményeket 

találnak. 

                                                      

48 A 2. iránymutatás mintavételi paraméterekről szóló 6.7. szakasza. 
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felkeresett tagállam közül háromban, ahol a tanúsító szerv újból elvégezte a helyszíni IIER-

ellenőrzéseket49, ez a feltétel nem teljesült (lásd: 3. háttérmagyarázat

3. háttérmagyarázat. Késedelmek a 2014-es igénylési év esetében az 1. minta IIER-tranzakcióihoz 

kapcsolódó helyszíni ellenőrzések tanúsító szervek általi ismételt elvégzésében (2015-ös pénzügyi 

év) 

). 

Lengyelországban a tanúsító szerv a 2014-es naptári év végét követően az 1. mintába tartozó, EMGA 

alatti 60 IIER-tranzakció közül 53-at végzett el újra, ezek közül néhányat csak 2015 márciusában. 

Ennek oka az volt, hogy a kifizető ügynökség későn küldte meg a tanúsító szervnek a helyszíni 

ellenőrzéseiről szóló jelentéseket. 

Romániában a tanúsító szerv az 1. mintába tartozó, EMVA alatti IIER-tranzakciók esetében mind a hat 

klasszikus helyszíni ellenőrzést50

Németországban (Bajorország) a kifizető ügynökség által a mezőgazdasági üzemekben eredetileg tett 

látogatás és a tanúsító szerv által az EMGA IIER-tranzakciók helyszíni újraellenőrzése között legfeljebb 

három, az EMVA IIER-tranzakciók esetében akár tíz hónap is eltelt. 

 a kifizető ügynökség ellenőrzése után átlagosan hat hónappal 

hajtotta végre. 

 Ahhoz, hogy ez a megközelítés megfelelően működjön, a tanúsító szerveknek azonnali 57.

hozzáférésre van szükségük a kifizető ügynökség által eredetileg kiválasztott helyszíni 

ellenőrzések jegyzékéhez biztosítva ezzel, hogy a jegyzék ne módosuljon a későbbiekben. 

Ezenkívül a tanúsító szervek számára nem szabad engedélyezni, hogy a mintából 

tranzakciókat vegyenek ki azért, mert a kifizető ügynökség késedelmesen hozza meg a 

támogatást odaítélő határozatot. Ha engedélyezik a tanúsító szervek számára az ilyen 

tranzakciók kivételét a mintából, azzal megnő annak a kockázata, hogy a kifizető ügynökség 

szándékosan késleltetni fogja bizonyos tranzakciókkal kapcsolatos határozatait és 

kifizetéseit, ami hibákhoz vezethet a tanúsító szerv számításaiban. Az ilyen esetek nem csak 

                                                      

49 Itt nem vettük figyelembe Olaszországot, mivel a 2015-ös pénzügyi évben a tanúsító szerv a 
kinevezés késedelme miatt nem tesztelte helyszínen az IIER-tranzakciókat. 

50 A helyszíni ellenőrzések lehetnek klasszikus – támogatásban részesülő mezőgazdasági 
üzemekben vagy beruházásoknál tett – helyszíni látogatások vagy távérzékeléssel végzett 
vizsgálatok (a parcellákról készült friss műholdfelvételek áttekintése) terjedhet. 
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az eredmények reprezentativitását és azok teljes kiadásra történő extrapolációjának 

érvényességét veszélyeztetik, hanem a tanúsító szerv által feltárt hibaarány helytelen 

csökkenését is eredményezhetik (lásd: 4. háttérmagyarázat

4. háttérmagyarázat. IIER-tranzakciók kivétele az 1. mintából, mert a kifizető ügynökség a tanúsító 

szerv ellenőrzési munkájának befejezéséig nem teljesítette a kifizetést 

). 

Romániában a tanúsító szerv öt tranzakciót vett ki az 1. minta EMVA IIER-tranzakciói közül az 

ellenőrzési munka befejezését követően, mert a kifizető ügynökség eddig az időpontig nem hajtotta 

végre a vonatkozó kifizetéseket. Következésképpen a tanúsító szerv a tranzakciók jogszerűségéről és 

szabályszerűségéről szóló vélemény alapjául szolgáló általános hibaarány kiszámítása során nem 

vette figyelembe az ezeken a tranzakciókon végzett tesztek eredményeit. 

 A kérelemalapú kiválasztási módszer alkalmazása is azon alapul, hogy a tanúsító szerv 58.

egészen addig nem hozza a kifizető ügynökség tudomására a kiválasztott tranzakciókat, amíg 

ez utóbbi el nem végezte az ellenőrzéseket, ezáltal a kifizető ügynökség nem tudja, hogy a 

tanúsító szerv mely tranzakciókat fogja később vizsgálni (a Bizottság is elismerte ezt a 

kockázatot azokban az esetekben, amikor a tanúsító szerv elkíséri a kifizető ügynökséget az 

eredeti ellenőrzésekre)51. Megállapítottuk azonban, hogy Olaszországban nem voltak erre 

vonatkozó biztosítékok (lásd: 5. háttérmagyarázat)

5. háttérmagyarázat. Az ellenőrzés újbóli elvégzése nem volt megfelelő Olaszországban, mert a 

tanúsító szerv előre értesítette a kifizető ügynökséget azon kedvezményezettekről, amelyek 

esetében az ellenőrzések újból i elvégzését tervezték 

. 

Olaszországban a 2015-ös igénylési évben (2016-os pénzügyi év) a tanúsító szerv még azelőtt 

megadta a kifizető ügynökségnek az 1. mintában szereplő, általa kiválasztott IIER-tranzakciókat 

mindkét alap esetében (EMGA és EMVA), hogy a kifizető ügynökség elvégezte volna a kezdeti 

helyszíni ellenőrzések nagyobb részét. Ennek eredményeként a kifizető ügynökség már a helyszíni 

ellenőrzések megkezdése előtt tudta, hogy a tanúsító szerv később mely tranzakciók esetében 

tervezte az ellenőrzések újbóli elvégzését. 

                                                      

51 A 2. iránymutatás mintavételi módszerről szóló 6.2. szakasza. 
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Amennyiben a helyszíni ellenőrzések végrehajtásakor a kifizető ügynökség tudja, hogy mely 

tranzakciók esetében fogja a tanúsító szerv később újra elvégezni az ellenőrzést, valószínűsíthetően 

alaposabban vizsgálják meg ezeket. Ennek eredményeként ezek az ellenőrzések pontosabbak 

lesznek, mint az ismételt ellenőrzésre ki nem választottak, így a tanúsító szerv kevesebb hibát fog 

találni. 

Ezenkívül, mivel ezeknek a tranzakcióknak az eredményeit használják a teljes sokaságra vonatkozó 

hibaszint extrapolálásához, az ilyen tranzakciók által kifejtett torzító hatás miatt az általános 

hibaarány nem lesz reprezentatív, és több mint valószínű, hogy azt alul fogják becsülni. 

A tanúsító szervek által tételes tesztelésnek alávetett nem IIER tranzakciók egy része nem 

reprezentatív az ellenőrzött pénzügyi év kiadásaira nézve 

 A nem IIER-tranzakciók (mind EMGA és EMVA) esetében jelentős eltérések vannak az 59.

alábbiak között: 

- az az időszak, amelyre vonatkozóan beszámolnak a helyszíni ellenőrzésekről, azaz a 

naptári év (ebben az esetben a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan a 2014. január 1. és 

december 31. közötti időszak), valamint 

- az az időszak, amelyre vonatkozóan a kiadásokat kifizetik, azaz a 2015-ös pénzügyi év 

esetében a 2014. október 6. és 2015. október 15. közötti időszak. 

 Ennek eredményeként néhány olyan kedvezményezett, amelynél a 2014-es naptári 60.

évben helyszíni ellenőrzést végeztek, nem kapott költség-visszatérítést a 2015-ös pénzügyi 

évben52

                                                      

52 A 2014. október 16. előtt költségtérítésben részesülő kedvezményezetteket a korábbi pénzügyi 
évre, míg a – kivételes esetként – 2015. október 15. után költségtérítésben részesülő 
kedvezményezetteket a következő pénzügyi évre könyvelték. 

. A tanúsító szervek nem használhatják fel az ilyen tranzakciók eredményeit az adott 

pénzügyi év hibaarányának kiszámításához. Az ilyen eredményeket csak a belső 

kontrollrendszer működéséről szóló véleményhez, valamint a vezetői nyilatkozatban foglalt 

állításokra és az azok alapjául szolgáló kontrollstatisztikára vonatkozó nyilatkozathoz lehet 

felhasználni. 
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 Ennek eredményeként a tanúsító szervek által az általános hibaarány kiszámítása során 61.

figyelembe vehető tranzakciók száma kisebb, csökkentve a hibaarány pontosságát, és ezáltal 

a pénzügyi év kiadásainak jogszerűségéről és szabályszerűségéről szóló véleményeik 

megbízhatóságát is. 

Tételes tesztelés 

A legtöbb tranzakció esetében az iránymutatások nem írják elő a tanúsító szerveknek 

helyszíni ellenőrzés végrehajtását a kedvezményezettek szintjén 

 A nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardok szerint „az ésszerű bizonyosságra 62.

irányuló ellenőrzés során a közszféra ellenőrei megfelelő ellenőrzési bizonyítékot gyűjtenek 

az ellenőri következtetés kialakításához”53. Erre a célra számos technikát alkalmazhatnak, 

mint pl. megfigyelés, vizsgálat, tájékoztatáskérés, az ellenőrzés újbóli elvégzése, 

megerősítés, valamint analitikai eljárások. Ezenkívül az uniós jog szerint a kiadások tanúsító 

szerv által végzett tételes tesztelésének ki kell terjednie a mögöttes ügyletek 

jogszerűségének és szabályszerűségének ellenőrzésére a végső kedvezményezettek 

szintjén54

 A vizsgálat magában foglalja a számviteli nyilvántartások, feljegyzések és más elemek 63.

(mint pl. a kedvezményezett földhasználati joga, trágyázási nyilvántartás, építési engedélyek 

stb.) vagy fizikai eszközök (mint pl. földterület, állatok, berendezések stb.) vizsgálatát. A 

tájékoztatáskérés információk és magyarázatok kérése a végső kedvezményezettektől, írásos 

nyilatkozatok vagy kevésbé hivatalos szóbeli tájékoztatás formájában. 

. 

 A korábban említettek szerint a 2. minta esetében a Bizottság iránymutatásai a tanúsító 64.

szervek számára csak az adminisztratív ellenőrzések újbóli elvégzését írják elő (lásd: 49. 

bekezdés). A 3. táblázatban

                                                      

53 ISSAI 4200 – Szabályszerűségi ellenőrzési iránymutatás, 7.1. szakasz. A pénzügyi kimutatások 
ellenőrzéséhez kapcsolódó szabályszerűségi ellenőrzések. 

 kiszámítottuk a hat felkeresett tagállam esetében a 2. mintába 

tartozó tranzakciók arányát a teljes mintához viszonyítva. 

54 A 908/2014/EU rendelet 7. cikkének (3) bekezdése. 
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3. táblázat. A 2. mintába tartozó, tételes teszteléshez használt tranzakciók aránya a hat felkeresett tagállamban 

Tagállam EMGA EMVA 
1. minta 2. minta Teljes 

minta 
2. minta %-os 

aránya 
1. minta 2. minta Teljes 

minta 
2. minta %-os 

aránya 
(1) (2) (3) = (1)+(2) (4) = (2)/(3)*100 (5) (6) (7) = (5)+(6) (8) = (6)/(7)*100 

Németország (Bajorország) 30 41 71 58% 60 146 206 71% 
Spanyolország (Kasztília és León) 52 123 175 70% 50 122 172 71% 
Olaszország (AGEA1) 30 192 222 86% 30 91 121 75% 
Lengyelország 90 58 148 39% 97 33 130 25% 
Románia 161 292 453 64% 140 245 385 64% 
Egyesült Királyság (Anglia) 30 40 70 57% 59 26 85 31% 
A 2. minta átlagos aránya a 
felkeresett 
tagállamokban/régiókban 
(helyszíni ellenőrzés nélkül) 

62% 56% 

1 Az „Agenzia per le erogazioni in agricoltura” (AGEA) a 11 olaszországi kifizető ügynökség egyike. 
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 Amint a táblázatban is látható, a felkeresett tagállamok/régiók közül négyben a helyszíni 65.

ellenőrzéssel nem érintett 2. minta tette ki a tanúsító szerv által tételes tesztelésre használt 

teljes minta tartalmának döntő részét. 

 A 2. minta esetében a kifizető ügynökség szintjén történő, kizárólag az adminisztratív 66.

ellenőrzések ismételt elvégzésével történő bizonyítékgyűjtés gyakran nem nyújt a tanúsító 

szerv számára az ISSAI 4200 által előírt elégséges és megfelelő ellenőrzési bizonyítékot. Ezzel 

a megközelítéssel a kifizető ügynökség két, a KAP vonatkozásában nagyon jelentős 

ellenőrzési módszer, a vizsgálat és a tájékoztatáskérés alkalmazását mulasztja el. E 

módszerek nélkül fontos ellenőrzési bizonyítékok gyűjtése maradhat el, például arra 

vonatkozóan, hogy a mezőgazdasági termelők a nyilatkozataikban meghatározott módon 

használják-e a földterületeiket, valamint a beruházási projektek keretében beszerzett tárgyi 

eszközök megvannak-e. Ez a megközelítés ezért nem teljesíti a nemzetközileg elfogadott 

ellenőrzési standardok előírásait. 

 Megfelelő helyszíni ellenőrzés nélkül a tanúsító szervek nem biztos, hogy ésszerű 67.

bizonyosságot szereznek a vonatkozó kiadások jogszerűségéről és szabályszerűségéről: 

ahogy azt éves jelentéseinkben is bemutattuk, a KAP-kiadásokkal kapcsolatos hibák 

legnagyobb részére (különösen az IIER-tranzakciók esetén) a helyszíni ellenőrzések során 

derül fény55

Az iránymutatások csak a kifizető ügynökségek által eredetileg végrehajtott ellenőrzések 

ismételt elvégzését írják elő a tanúsító szervek számára a tanúsító szervek által az ésszerű 

bizonyosság megszerzéséhez szükségesnek tartott valamennyi ellenőrzési eljárás 

végrehajtása helyett 

. 

 „A végrehajtott eljárások jellegét, időzítését és hatókörét a közszférabeli ellenőr 68.

szakmai megítélése alapján határozza meg”56

                                                      

55 Lásd például: a Számvevőszék 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének 7.19. és 
7.26. bekezdése (HL C 373., 2015.11.10.), valamint a Számvevőszék 2015-ös pénzügyi évre 
vonatkozó éves jelentésének 7.14., 7.18. és 7.22. bekezdése (HL C 375., 2016.10.13.). 

. Az ésszerű bizonyosság megszerzésére 

56 Az ISSAI 4200 21. bekezdése. 
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irányuló ellenőrzés végrehajtása során alkalmazandó standardokkal kapcsolatban lásd még: 

62. bekezdés. 

 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság a tételes tesztelésre vonatkozóan a 69.

tanúsító szervek számára csak a kifizető ügynökségek eredetileg elvégzett ellenőrzéseinek 

ismételt elvégzését (újraellenőrzését) írta elő mind az 1. mintába, mind a 2. mintába tartozó 

tranzakciók esetén57. Például ha az eredetileg végrehajtott helyszíni ellenőrzést a kifizető 

ügynökség távérzékeléssel végezte58, a tanúsító szervnek is minden esetben ugyanezzel a 

módszerrel kellett azt újból elvégeznie59

 Az ismételt elvégzést a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardok

. 

60

 Bár az ismételt elvégzés megfelelő módszer ellenőrzési bizonyítékok gyűjtésére, a 71.

Bizottságnak véleményünk szerint nem kellene előírnia a tanúsító szerveknek, hogy a tételes 

tesztelésnek alávetett valamennyi tranzakció esetében csak erre a módszerre 

korlátozódjanak, hanem a tanúsító szervre kellene bízni, hogy ezt a módszert milyen 

mértékben alkalmazza. A tanúsító szervek adott esetben saját belátásuk szerint 

választhatnák ki és végezhetnék el a megfelelő ellenőrzési lépéseket és eljárásokat, 

amelyeknek nem szabadna kizárólag csak az ismételt elvégzésre korlátozódniuk. A kizárólag 

az ismételt elvégzésen alapuló tételes tesztelés nem feltétlenül teszi lehetővé a tanúsító 

 úgy 70.

határozzák meg, mint „az ellenőrzött szervezet által már végrehajtott eljárások független 

elvégzése”, ahol az ellenőrzött szervezet ebben az esetben a kifizető ügynökség. A tanúsító 

szervek például ismételten elvégezhetik az adminisztratív ellenőrzéseket annak 

megállapításához, hogy a kifizető ügynökség megfelelő döntéseket hozott-e a támogatások 

odaítélésekor. 

                                                      

57 A 2. iránymutatás mintavételi módszerről szóló 6.2. szakasza. 

58 A parcellákról készült friss nagyfelbontású műholdas vagy légi felvételeken végzett 
számítógépes ellenőrzés és az ortofotók részletes fényképelemzése. 

59 A 2. iránymutatás helyszíni kontrollok lebonyolításáról szóló 9.2. szakasza. 

60 Az ISSAI 4200 7.1.5. szakasza. 
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szervek számára, hogy elegendő ellenőrzési bizonyítékot szerezzenek az ésszerű 

bizonyosságra vonatkozó vélemény kialakításához. 

Következtetés és ellenőri vélemény 

Az iránymutatások a tanúsító szervek számára két külön hibaarány kiszámítását írják elő, 

azonban a tanúsító szervek és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság nem 

alkalmazzák ezeket megfelelően 

 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság iránymutatásainak61 teljesítéséhez a 72.

tanúsító szerveknek két külön hibaarányt kell kiszámítaniuk a jogszerűség és szabályszerűség 

céljára (lásd: 4. táblázat

4. táblázat. A  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság iránymutatásai szerint 

kiszámítandó hibaarányok 

): 

Jellemzők Hibaarány (ERR) „Meg nem felelési” arány (IRR) 
A tanúsító szerv általi 
felhasználás 

Vélemény kialakítása a kifizető 
ügynökség éves beszámolójának 
teljességéről, pontosságáról és 
valódiságáról, valamint belső 
ellenőrzési rendszerének 
megfelelő működéséről, és azon 
kiadások jogszerűségéről és 
szabályosságáról, amelyek 
tekintetében a Bizottságtól 
visszatérítést igényeltek. 

Annak értékelése, hogy a 
vizsgálat nyomán felmerülnek-e 
kétségek a vezetői nyilatkozat 
állításaival kapcsolatban, 
beleértve a kifizető ügynökség 
által a kontrollstatisztikákban 
jelentett hibákat. 

Az arány alapjául szolgáló 
sokaság  

A pénzügyi év kiadásai (pl. 2014. 
október 16. és 2015. október 15. 
között). 

A kifizető ügynökség által a 
naptári év során (pl. 2014. 
január 1. és 2014. december 31. 
között) elvégzett kontrollok. 

A kifizető ügynökség 
figyelembe vett eljárásai 

A kifizető ügynökség által 
végrehajtott teljes ellenőrzési 
folyamat, a kérelmek 
érkeztetéséről kezdve a 
kifizetésig és könyvelésig. 

Csak a kifizető ügynökség 
elsődleges jogosultsági 
ellenőrzései (adminisztratív és 
helyszíni ellenőrzések), a 
szankciók alkalmazása előtt. 

Figyelembe vett hibák Csak a kifizető ügynökség általi 
túlfizetést veszi figyelembe. 

A kifizető ügynökség általi túl- és 
alulértékelést is figyelembe veszi. 

 

                                                      

61 A 2. iránymutatás glosszáriuma. 
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 A horizontális KAP-rendelet 9. cikke előírja a tanúsító szerv számára, hogy a vezetői 73.

nyilatkozatra vonatkozóan „korlátozott” (negatív) bizonyossági következtetést adjon62

 Ezért a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardoknak való megfeleléshez a 74.

vezetői nyilatkozatról szóló következtetést a beszámoló megbízhatóságával, a belső 

kontrollrendszer megfelelő működésével, valamint a tranzakciók jogszerűségével és 

szabályszerűségével (beleértve a hibaarányt) kapcsolatban végzett ellenőrzési munka 

eredményeiből, mintegy annak „melléktermékeként” lehet kialakítani. A Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Főigazgatóság iránymutatásai azonban még a szabálytalansági arány 

kiszámítását is előírja a tanúsító szerveknek a vezetői nyilatkozatra vonatkozó következtetés 

kialakításához. 

. Egy 

ilyen következtetéshez nincs szükség teljes körű ellenőrzésre, hanem elégséges egy általában 

csak az analitikai eljárásokra és tájékoztatáskérésre korlátozódó átvilágítás is. Ilyenkor nincs 

szükség a részletes adatok tesztelésére, mint pl. a tételes tranzakciótesztekre. A korlátozott 

bizonyosságra irányuló átvilágítás ezért az ésszerű bizonyosságra irányuló ellenőrzésnél 

alacsonyabb szintű bizonyosságot nyújt. A korlátozott bizonyosságra vonatkozó 

következtetés megfogalmazása általában a következő: „semmi olyasmi nem jutott 

tudomásunkra, ami arra utalna, hogy az ellenőrzés tárgya minden lényeges szempontot 

figyelembe véve nem felel meg a megállapított kritériumoknak”. 

 Ezenfelül a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság 2015-ös éves tevékenységi 75.

jelentésében63

                                                      

62 A korlátozott bizonyosság részletesebb fogalommeghatározásával és az ésszerű bizonyossághoz 
viszonyított különbségekkel az ISSAI 4200 standard 20. és 21. bekezdése foglalkozik. 

 kifejtette, hogy elvben a szabálytalansági arányt kívánja felhasználni a 

korrigált jogszerűségi és szabályszerűségi hibaarány becsléséhez. Ezért míg a tanúsító 

szerveknek a kiadások jogszerűségéről és szabályszerűségéről szóló véleménye a 

hibaarányon alapul, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság bizonyossági 

modellje egy másik hibamutatót, a szabálytalansági arányt használja a jogszerűségi és 

szabályszerűségi szempontból kockázatosnak minősülő összegek becslésére. 

63 A 10. melléklet 2.1. pontjában szereplő háttérmagyarázat. 
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 A szabálytalansági arány nem a kiadások hibaszintjét jellemzi, hanem inkább a kifizető 76.

ügynökség adminisztratív és helyszíni ellenőrzései terén felmerülő hiányosságok pénzügyi 

hatását. 

 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság iránymutatása előírja a tanúsító 77.

szervek számára, hogy a jogszerűség és szabályszerűség szempontjából kiszámított 

hibaarányt a kifizető ügynökség éves beszámolójának teljességéről, pontosságáról és 

valódiságáról szóló vélemény kialakításához is használják fel (lásd: 4. táblázat

 Ez azonban ellentétben áll a horizontális KAP-rendelettel

). A kifizető 

ügynökségek beszámolóinak éves áttekintésekor (a „pénzügyi záróelszámolási eljárás”) a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság is felhasználja a jogszerűség és 

szabályszerűség szempontjából kiszámított hibaarányt a kifizető ügynökségek beszámolói 

megbízhatóságának értékelésére. 

64

                                                      

64 A horizontális KAP-rendelet 51. cikke és 35. preambulumbekezdése szerint „A 
számlaelszámolásról hozott határozatnak ki kell terjednie a számlák teljességére, pontosságára 
és valódiságára, ugyanakkor a kiadások uniós jogszabályoknak való megfelelőségére nem”. 

, amely a pénzügyi 78.

záróelszámolási eljárás esetében világosan elkülöníti a kifizető ügynökség beszámolóinak 

megbízhatóságának kérdését a kiadások jogszerűségétől és szabályszerűségétől. Ez a 

megkülönböztetés helyénvaló, mert például egy megfelelő módon könyvelt kifizetés még 

lehet jogszerűségi és szabályszerűségi szempontból problémás (pl. egy mezőgazdasági 

termelő egy másik termelő által megművelt földterületre igényel támogatást) és fordítva, 

egy jogszerű és szabályszerű kifizetést is lehet helytelenül könyvelni (pl. éves területalapú 

támogatás helyett beruházási projekt költségtérítéseként). E különbségek 

figyelembevételével a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság nem megfelelően 

használja fel a hibaarányt a kifizető ügynökségek beszámolói megbízhatóságának 

értékelésére. 
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A tanúsító szerveknek a kiadások jogszerűségéről és szabályszerűségéről alkotott 

véleménye alábecsüli az összes hibát 

 A két hibamutató (hibaarány és szabálytalansági arány) kiszámításának alapja a tanúsító 79.

szerv által támogatásra jogosult és a kifizető ügynökség által korábban validált összeg közötti 

különbség. A kedvezményezettek által igényelt és a kifizető ügynökség által a helyszíni 

ellenőrzést követően validált összegek közötti különbségből eredő, a kifizető ügynökségek 

által a kontrollstatisztikákban bejelentett hibákat nem veszik figyelembe a tanúsító szerv 

által kiszámított hibaarányban. 

 Amint az a 6. bekezdésben szerepel, általános szabályként a kifizető ügynökségek a 80.

kérelmek mindössze 5%-ánál végeznek helyszíni ellenőrzést. A felkeresett hat tagállam 

esetében azonban a kifizető ügynökségek általi helyszíni ellenőrzésre kiválasztott tranzakciók 

átlagos aránya a tanúsító szervek által ellenőrzött teljes mintában 38% volt az EMGA és 44% 

az EMVA esetében (lásd: 3. táblázat). Az ilyen tranzakciók tehát általánosságban 

felülreprezentáltak a tanúsító szervek által vett mintákban. A 3. ábra

3. ábra. A kifizető ügynökség által helyszíni ellenőrzésre kiválasztott tranzakciók aránya a 

teljes EMGA-sokaságban és a tanúsító szervek átlagos mintájában 

 az EMGA-tranzakciók 

átlagos eloszlásával mutatja be ezt a jelenséget. 

 

Forrás: Európai Számvevőszék. 

EMGA-sokaság

A KÜ helyszíni ellenőrzése által érintett tranzakciók

A KÜ adminisztratív ellenőrzése által érintett tranzakciók

TSZ-minta

1. minta

2. minta
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 Amennyiben a tranzakciókon korábban végeztek helyszíni ellenőrzést, a kifizető 81.

ügynökség ezekre vonatkozóan a kontrollstatisztikákban már feltárta és jelentette a hibákat. 

Ezeket a hibákat a tanúsító szervek már nem fogják azonosítani, amikor összehasonlítják 

eredményeiket a kifizető ügynökség eredményeivel. Azonban a sokaság fennmaradó 95%-a 

esetében, amelyeknél nem történt helyszíni ellenőrzés, továbbra is korrigálatlanok 

maradhatnak az esetleges hibák. 

 A tanúsító szerveknek ezért pontosan figyelembe kell venniük az 1. mintába tartozó 82.

olyan tranzakciók arányát, amelyek esetében helyszíni ellenőrzést végeztek, így biztosítva a 

teljes sokaság jellemzőinek valósághű reprezentációját. Saját hibaarányukhoz tehát hozzá 

kell adniuk a kifizető ügynökség által a kontrollstatisztikában bejelentett, az 1. mintához 

tartozó tranzakciók közül a korábban már ellenőrzött 5%-ot65

 Ehhez hasonlóan a kifizető ügynökség kontrollstatisztikákból származó hibaarányát is 83.

hozzá kell adni a tanúsító szerv hibaarányához azon 2. mintához tartozó tranzakciók esetén, 

amelyekre vonatkozóan sem a kifizető ügynökség

 meghaladó tranzakciókon 

végzett véletlenszerű helyszíni ellenőrzések hibaarányát. 

66

 Erre a kiigazításra azért van szükség, mert a tanúsító szervnek a kifizetések teljes 84.

sokaságának jogszerűségéről és szabályszerűségéről is véleményt kell alkotnia, nem pedig 

csak a kifizető ügynökség helyszíni ellenőrzési eljárásainak eredményességéről. Az ilyen 

kiigazítások hiányában a hibaarányt valószínűsíthetően jelentős mértékben alulbecsülik mind 

az 1. mind a 2. minta esetében. 

 sem a tanúsító szerv nem végzett 

helyszíni ellenőrzést. 

 Az említett kiigazítások hiányán kívül a jelentés 56., 57., 58., 67. és 71. bekezdésében 85.

bemutatott hiányosságok is a tanúsító szervek által a kiadások jogszerűségéről és 

                                                      

65 Az 5% az általános szabály, de ha a kifizető ügynökség a kedvezményezettek ettől eltérő 
százalékánál végzett helyszíni ellenőrzést, akkor ennek arányát kell figyelembe venni. 

66 Mivel azonban a 2. minta esetében a mintavétel véletlenszerűen történik a kifizetések 
jegyzékéből, a mintában szereplő tételeknek várhatóan az 5%-a esetében végzett a kifizető 
ügynökség helyszíni ellenőrzést. 
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szabályszerűségéről szóló vélemény kialakításához felhasznált hibaarány alulbecsléséhez 

vezethetnek. 

KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK 

 A 2014–2020-as programidőszakban – 2011-es árakon – 363 milliárd eurós 86.

költségvetéssel gazdálkodó Közös agrárpolitika (KAP) kiadásai a Bizottság és a tagállamok 

megosztott irányítása alatt állnak. A Bizottság a költségvetés végrehajtását a tagállamok által 

kijelölt kifizető ügynökségekre ruházza át, de a végső felelősséget maga viseli és 

gondoskodnia kell arról, hogy az Unió pénzügyi érdekeinek védelme legalább olyan szinten 

valósuljon meg, mintha maga a Bizottság végezné az átruházott költségvetés-végrehajtási 

feladatokat. 

 A Bizottság a következő három szintről származó információk alapján szerez 87.

bizonyosságot a kiadások jogszerűségéről és szabályszerűségéről: a kifizető ügynökségek 

által végzett ellenőrzések, a tanúsító szervek által végzett ellenőrzési munka, valamint a 

Bizottság ezekkel kapcsolatos ellenőrzéseinek eredményei. Amennyiben az így szerzett 

bizonyosság nem kielégítő mértékű, a Bizottság saját szabályszerűségi záróelszámolási 

eljárásai révén gyakorolja a jogszerűségért és szabályszerűségért viselt végső felelősségét, 

ami pénzügyi korrekciók alkalmazásához vezethet. 

 A tanúsító szervek 1996 óta látják el a kifizető ügynökségek független ellenőrének 88.

szerepét. Míg eredetileg a beszámoló megbízhatóságáról és a belső kontrolleljárásokról 

adtak ki igazolást, feladatkörük a 2014–2020-as időszakra vonatkozóan kibővült. A 2015-ös 

pénzügyi év óta a tanúsító szerveknek a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardok 

szerint kialakított véleményt is ki kell adniuk a Bizottságtól kért visszatérítések alapjául 

szolgáló kiadások jogszerűségéről és szabályszerűségéről. Így tehát a 2015-ös volt az első 

olyan pénzügyi év, amelynek során a Bizottság fel tudta használni éves tevékenységi 

jelentésének elkészítéséhez a tanúsító szervek jogszerűségre és szabályszerűségre 

vonatkozóan végzett kibővített tevékenységének eredményeit. 

 Ezzel összefüggésben jelentésünk célja annak értékelése volt, hogy a tanúsító szervek új 89.

szerepe előrelépést jelent-e az egységes ellenőrzési modell felé, valamint, hogy a Bizottság 

ezt megfelelően vette-e figyelembe bizonyossági modelljében. Értékeltük továbbá, hogy a 
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Bizottság által létrehozott keretek lehetővé tették-e a tanúsító szervek számára, hogy az 

alkalmazandó uniós rendeletekkel és nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardokkal 

összhangban véleményt alkossanak a KAP-kiadások jogszerűségéről és szabályszerűségéről. 

 Megállapítottuk, hogy a tanúsító szervek új szerepe előrelépést jelent az egységes 90.

ellenőrzési modell felé, valamint, hogy a Bizottság a tanúsító szervek jogszerűségi és 

szabályszerűségi munkájából csak igen korlátozott bizonyosságot tudott nyerni. 

Megállapítottuk ezenkívül, hogy a Bizottság által a tanúsító szervek új feladatainak az első 

évben történő végrehajtásához kialakított keretek terén jelentős hiányosságok állnak fenn. 

Ennek következtében a kifizető ügynökségek véleményei egyes fontos területeken nem 

állnak teljesen összhangban a vonatkozó standardokkal. 

 Véleményünk szerint a tanúsító szerveknek a KAP-kiadások jogszerűségének és 91.

szabályszerűségének vonatkozásában betöltött új szerepe előrelépés az egységes ellenőrzési 

modell felé, amelyben a kontroll és az ellenőrzés különböző szintjei kiegészítik egymást, 

ezáltal elkerülhetővé válnak a koordinálatlan és egymást átfedő kontrollok és ellenőrzések. 

A tanúsító szervek által végzett munka eredménye segítheti a tagállamokat 

kontrollrendszereik megerősítésében, az ellenőrzési és kontrollköltségek csökkentésében, 

valamint lehetővé teheti a Bizottság számára további független bizonyosság szerzését a 

kiadások jogszerűségéről és szabályszerűségéről. Ezenkívül a tanúsító szerveknek a kiadások 

jogszerűségére és szabályszerűségére irányuló munkája segítheti a Bizottságot az átfogó 

fennmaradó hiba becslési módjának javításában, a szabályszerűségi ellenőrzések 

szükségességének felmérésében, az uniós költségvetésből kizárandó összegek pontosabb és 

teljesebb meghatározásában, az extrapolált pénzügyi korrekciók szélesebb körű 

használatában, valamint a kifizető ügynökségek akkreditációs státuszának felülvizsgálatában 

(22–28. bekezdés). 

 Ennek fényében megvizsgáltuk a Bizottság meglévő bizonyossági modelljét és a tanúsító 92.

szervek szerepének bővítése miatt abban bevezetett módosításokat. Megjegyezzük, hogy a 

Bizottság bizonyossági modellje továbbra is a tagállamok által beküldött 

kontrolleredményeken alapul. A 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan a tanúsító szervek 

jogszerűségi és szabályszerűségi véleménye csak egy volt a Bizottság által a tagállami 

kontrollstatisztikákban bejelentett hibaarányok kiigazítására szolgáló számításokban 
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figyelembe vett tényezők közül. A 2014-es és a 2015-ös pénzügyi években például a 

Bizottság a tagállamok által bejelentett mérték kettő-négyszeresére egészítette ki az átfogó 

fennmaradó hibaarányt. A tanúsító szervek jogszerűségi és szabályszerűségi véleményei a 

jogszerűséggel és szabályszerűséggel kapcsolatos független bizonyosság egyetlen éves 

forrásai. Ezért a tanúsító szervek munkája által nyújtott független bizonyosságnak, amint e 

munkát képesek lesznek megbízhatóan elvégezni, kulcsfontosságú eszközzé kell válnia a 

Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága számára a kiadások 

jogszerűségének és szabályszerűségének értékelésekor (29–36. bekezdés). 

1. ajánlás. A tanúsító szervek jogszerűségi és szabályszerűségi munkájából származó bizonyosság 

A Bizottság a kiadások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó bizonyossági modelljében 

kulcsfontosságú összetevőként használja fel a tanúsító szervek által az alkalmazandó rendeletekkel és 

nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardokkal összhangban meghatározott és végzett munka 

eredményeit. 

 Megvizsgáltuk, hogy a Bizottság iránymutatásai mennyiben felelnek meg az 93.

alkalmazandó rendeleteknek és a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardoknak az 

ellenőrzési folyamat különböző lépései során. A kockázatelemzési eljárás tekintetében 

megállapítottuk, hogy a Bizottság az akkreditációs mátrix használatát írja elő a tanúsító 

szerveknek, ami felveti annak kockázatát, hogy a tanúsító szervek túl nagy szintű 

bizonyosságot tulajdonítanak a kifizető ügynökségek belső kontrollrendszereinek. A tanúsító 

szervek az akkreditációs mátrix használatával értékelik, hogy a kifizető ügynökség teljesíti-e 

az akkreditációs követelményeket. A mátrix 48 értékelési paramétert tartalmaz, amelyek 

közül csak kettő gyakorol jelentős hatást a kiadások jogszerűségére és szabályszerűségére: a 

kérelmek feldolgozásának adminisztratív és helyszíni ellenőrzései. 

 A mátrix jogszerűségi és szabályszerűségi célokra nem megfelelően használható, mivel 94.

ezzel növelhető a tanúsító szervek által a kifizető ügynökségek belső kontrollrendszereiből 

szerzett bizonyosság szintje, és csökkenthető a tételes tesztelésnek kitett minták mérete. 

Szabályszerűségi záróelszámolási vizsgálatai során a Bizottság egy másik eszközt használ a 

kifizető ügynökségek belső kontrollrendszerei eredményességének értékelésére: a fő és 

kiegészítő kontrollmechanizmusok jegyzékét, amely magában foglalja az adminisztratív 
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ellenőrzéseket és helyszíni fizikai ellenőrzéseket, valamint más, a kifizetendő összegek helyes 

kiszámításához szükséges adminisztratív műveleteket (38–47. bekezdés). 

2. ajánlás. A fő és kiegészítő kontrollmechanizmusokra összpontosító kockázatértékelés 

A Bizottság vizsgálja felül a tanúsító szerv jogszerűségi és szabályszerűségi kockázatértékelésére 

vonatkozó iránymutatásait, hogy az a Bizottság által már jelenleg is alkalmazott fő és kiegészítő 

kontrollmechanizmusokra összpontosítson, kiegészítve azt a tanúsító szerv által a nemzetközileg 

elfogadott ellenőrzési standardokkal összhangban helyénvalónak tartott más bizonyítékokkal. 

 A tranzakcióból történő mintavételt illetően a Bizottság a tanúsító szervek számára két 95.

minta használatát írja elő, amelyek eredményeit később összevonják: az 1. mintát a kifizető 

ügynökségek által helyszíni ellenőrzésre véletlenszerűen kiválasztott kedvezményezettek 

jegyzékéből, míg a 2. mintát az adott pénzügyi év valamennyi kifizetéséből veszik. Ez a 

megközelítés lehetővé teszi a tanúsító szervek számára, hogy jelentős számú olyan 

tranzakciót teszteljenek (1. minta), amelyeket a kifizető ügynökség is helyszíni ellenőrzés 

keretében vizsgált, így a tanúsító szerv bizonyítékokat gyűjthet a kifizető ügynökség belső 

kontrollrendszerének működéséről és a kifizető ügynökség helyszíni ellenőrzéseinek 

eredményeit tartalmazó kontrollstatisztika megbízhatóságáról. Mivel azonban a tanúsító 

szerv az 1. mintát a kifizető ügynökség véletlenszerűen kiválasztott helyszíni ellenőrzéseiből 

veszi, az ellenőrzés csak akkor lehet reprezentatív, ha már a kifizető ügynökségek által 

eredetileg kiválasztott minták is reprezentatívak voltak. 

 Ezenkívül a főként az éves területalapú kifizetésekből álló IIER-tranzakciók esetén az 1. 96.

mintát a mezőgazdasági termelők által igényelt összegek alapján választják ki, még azelőtt, 

hogy a kifizető ügynökség meghatározta volna a ténylegesen fizetendő összegeket. 

A Bizottság azért választotta ezt a megoldást, hogy a tanúsító szervek a kifizető ügynökségek 

általi ellenőrzést követően minél rövidebb időn belüli el tudják végezni az újraellenőrzést, 

mivel így a tanúsító szervek a helyszíni ellenőrzésre kiválasztott mezőgazdasági üzemek 

vizsgálatánál a kifizető ügynökségek által észlelthez nagyon hasonló körülményeket találnak. 

Ez a megoldás azonban számos kockázatot vet fel: a kifizető ügynökségek és a tanúsító 

szervek közötti elégtelen együttműködés jelentősen késleltetheti a tanúsító szervek által 

végzett ellenőrzések időzítését, a tanúsító szerv mintájában kicserélhetik az esetlegesen 

hibát tartalmazó tranzakciókat, illetve a tanúsító szerv már azelőtt bejelentheti a helyszíni 
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látogatást, mielőtt a kifizető ügynökség elvégezte volna az eredeti ellenőrzéseket (48–58. 

bekezdés). 

3. ajánlás. Biztosítékok a kifizető ügynökségek helyszíni ellenőrzésein alapuló, az IIER-

tranzakciókból történő mintavételre vonatkozóan 

A Bizottság módosítsa az IIER-tranzakcióknak a kifizető ügynökségek által helyszíni ellenőrzésre 

véletlenszerűen kiválasztott kérelmek jegyzékéből a tanúsító szervek által történő kiválasztására 

vonatkozó iránymutatásait úgy, hogy a tanúsító szervek számára megfelelő biztosítékok alkalmazását 

írja elő a következőkre vonatkozóan: 

- gondoskodjanak arról, hogy a tanúsító szervek mintái reprezentatívak legyenek és azokat 

kérésre elküldjék a Bizottságnak, valamint megfelelő ellenőrzési nyomvonalat tartsanak fenn. Ez 

azt jelenti, hogy a tanúsító szerveknek ellenőrizniük kell, hogy a kifizető ügynökségek mintái 

reprezentatívak-e; 

- tegye lehetővé a tanúsító szervek számára, hogy látogatásaik megtervezését és végrehajtását 

nem sokkal a kifizető ügynökségek általi helyszíni ellenőrzés utánra tudják időzíteni; 

- gondoskodjanak arról, hogy a tanúsító szervek ne hozzák a kifizető ügynökségek tudomására 

mintájukat azelőtt, hogy ez utóbbiak elvégezték volna helyszíni ellenőrzéseiket. 

 A – főként mezőgazdasági üzemekbe és vidéki infrastruktúrába történő beruházásokból 97.

álló, visszatérítés-alapú kifizetéseket jelentő – nem IIER-kiadások esetében nem egyezik meg 

az az időszak, amelyre vonatkozóan bejelentik a helyszíni ellenőrzéseket (pl. a 2015-ös 

pénzügyi évre vonatkozóan a 2014. január 1. és december 31. közötti időszak), és az, 

amelyre vonatkozóan a kiadásokat kifizetik (pl. a 2015-ös pénzügyi évben a 2014. október 6. 

és 2015. október 15. közötti időszak). Ez azt jelenti, hogy a 2014. október 16. előtt vagy 

2015. október 15. után végrehajtott kifizetések nem minősülnek a 2015-ös pénzügyi évhez 

tartozó kiadásnak (59–61. oldal). 

4. ajánlás. A nem IIER-tranzakciók kifizetéseken alapuló mintavétele 

A Bizottság vizsgálja felül nem IIER-tranzakciókból történő mintavételre vonatkozó iránymutatásait 

úgy, hogy a tanúsító szervek a nem IIER-kiadások esetében közvetlenül az ellenőrzött pénzügyi évben 

folyósított kifizetések jegyzékéből vegyenek mintát. 
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 A 2. minta esetében a Bizottság a tanúsító szerveknek csak a kifizető hatóságok 98.

adminisztratív ellenőrzéseinek ismételt elvégzését írta elő. A legtöbb felkeresett tagállamban 

a 2. minta tette ki a tanúsító szerv által tételes tesztelésre használt teljes minta tartalmának 

döntő részét. Azonban a végső kedvezményezettek bárminemű helyszíni ellenőrzése nélkül, 

kizárólag a kifizető ügynökség szintjén, dokumentumok áttekintésével történő 

bizonyítékgyűjtés gyakran nem nyújt a tanúsító szerv számára a nemzetközileg elfogadott 

ellenőrzési standardoknak megfelelő elégséges és megfelelő ellenőrzési bizonyítékot, mivel 

nem alkalmaz két, a KAP-kiadások szempontjából nagyon jelentős ellenőrzési módszert, a 

vizsgálatot és a tájékoztatáskérést (62–67. bekezdés). 

 A Bizottság a tételes tesztelésre vonatkozóan a tanúsító szervek számára csak a kifizető 99.

ügynökségek eredetileg elvégzett ellenőrzéseinek ismételt elvégzését (újraellenőrzését) írta 

elő mind az 1. mintába, mind a 2. mintába tartozó tranzakciók esetén. Az ismételt elvégzést 

a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardok úgy határozzák meg, mint „az ellenőrzött 

szervezet által már végrehajtott eljárások független elvégzése”, ahol az ellenőrzött szervezet 

ebben az esetben a kifizető ügynökség. Ezek standardok azonban úgy rendelkeznek, hogy az 

ellenőrök minden általuk szükségesnek tartott ellenőrzési lépést és eljárást kiválaszthatnak 

és elvégezhetnek. Mivel a Bizottság a tanúsító szerveket a korábbi ellenőrzések újbóli 

elvégzésére korlátozza, az általuk végzett tételes tesztelés nem teljes körű és nem nyújt 

számukra elegendő ellenőrzési bizonyítékot az ésszerű bizonyosságra vonatkozó vélemény 

kialakításához (68–71. bekezdés). 

5. ajánlás. A helyszínen végzett tételes tesztelés 

A Bizottság vizsgálja felül iránymutatásait annak érdekében, hogy a tanúsító szervek el tudják végezni 

az alábbiakat: 

- bármely ellenőrzött tranzakció helyszíni ellenőrzése; 

- minden általuk szükségesnek tartott ellenőrzési lépés és eljárás végrehajtása anélkül, hogy 

feladatuk a kifizető ügynökség által eredetileg végrehajtott ellenőrzések ismételt elvégzésére 

korlátozódna. 
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 A Bizottság a tanúsító szervek számára a jogszerűségre és szabályszerűségre 100.

vonatkozóan a következő két hibamutató kiszámítását írja elő: 

- a hibaarány, amely a tanúsító szerv által a kifizető ügynökség teljes kontrollfolyamatára 

irányuló ellenőrzésén alapul, a kérelmek érkeztetésétől a kifizetésig és könyvelésig, 

valamint ezt használják fel a kiadások jogszerűségéről és szabályszerűségéről szóló 

vélemény kialakításához; 

- a szabálytalansági arány, amely csak a kifizető ügynökség elsődleges jogosultsági 

ellenőrzéseiben (adminisztratív és helyszíni ellenőrzések), a szankciók alkalmazása előtt 

felmerült hibák pénzügyi hatását méri, és amelyet annak értékelésére használnak fel, 

hogy a tanúsító szerv vizsgálata nyomán felmerülnek-e kétségek a vezetői nyilatkozat 

állításaival kapcsolatban, beleértve a kifizető ügynökség által a kontrollstatisztikákban 

jelentett hibákat. 

A horizontális KAP-rendelet azonban csak korlátozott bizonyosságot követel meg a vezetői 

nyilatkozatokra vonatkozóan, ami általában analitikai eljárásokra és tájékoztatáskérésre 

alapuló munkára szorítkozik, részletes tesztelés nélkül. 

 A nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardoknak való megfeleléshez nincs szükség 101.

a szabálytalansági arányra, mivel a vezetői nyilatkozatról szóló következtetést a beszámoló 

megbízhatóságával, a belső kontrollrendszer megfelelő működésével, valamint a tranzakciók 

jogszerűségével és szabályszerűségével kapcsolatban végzett ellenőrzési munka 

eredményeiből lehet kialakítani. Ezenkívül a Bizottság a korrigált hibaarány kiszámításához 

annak ellenére a szabálytalansági arány alkalmazását tervezte alkalmazni a hibaarány 

helyett, hogy a szabálytalansági arány nem a kiadásokban felmerülő hibaszintet fejezi ki, 

hanem a kifizető ügynökség adminisztratív és helyszíni ellenőrzéseiben található 

hiányosságok pénzügyi hatását. Másrészről a hibaarányt mind a tanúsító szervek, mind a 

Bizottság helytelenül használták fel a kifizető ügynökségek beszámolóinak teljességéről, 

pontosságáról és valódiságáról szóló vélemény kialakításához (72–78. bekezdés). 
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6. ajánlás. A jogszerűségre és szabályszerűségre vonatkozó egységes hibaarány 

A Bizottság vizsgálja felül iránymutatásait, hogy ne legyen szükség a jogszerűségre és 

szabályszerűségre vonatkozó két külön hibaarány kiszámítására. A horizontális KAP-rendelet 

előírásait egy olyan egységes hibaarány is teljesítené, amely alapján a tanúsító szerv ésszerű 

bizonyosságon alapuló véleményt adna ki a kiadások jogszerűségéről és szabályszerűségéről, 

valamint korlátozott bizonyosságon alapuló következtetést a vezetői nyilatkozatban szereplő 

állításokról. 

A Bizottság és a tanúsító szervek a jogszerűségi és szabályszerűségi hibaarányt ne használják fel a 

kifizető ügynökség éves beszámolója teljességének, pontosságának és valódiságának megítéléséhez. 

 A hibaarány kiszámításának alapja a tanúsító szerv által támogatásra jogosult és a 102.

kifizető ügynökség által korábban validált összeg közötti különbség. A kedvezményezettek 

által igényelt és a kifizető ügynökség által a helyszíni ellenőrzést követően validált összegek 

közötti különbségből eredő, a kifizető ügynökségek által a kontrollstatisztikákban bejelentett 

hibákat nem veszik figyelembe a hibaarányban, amely a tanúsító szerv által a kiadások 

jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan kialakított vélemény alapját képezi. 

Amennyiben a tranzakciókon korábban helyszíni ellenőrzést végeztek, a kifizető ügynökségek 

ezekre vonatkozóan a kontrollstatisztikákban már feltárták és jelentették a hibákat. Ezeket a 

hibákat a tanúsító szervek már nem fogják azonosítani, amikor összehasonlítják 

eredményeiket a kifizető ügynökség eredményeivel, ezért a tanúsító szervek valószínűleg 

kevesebb hibát fognak találni az ilyen tranzakciókra vonatkozóan. Ezért minél több, a kifizető 

ügynökség által korábban már ellenőrzött tranzakció található a tanúsító szerv mintájában, 

annál alacsonyabb hibaarányt fog a tanúsító szerv megállapítani. 

 A felkeresett hat tagállamban a kifizető ügynökségek általi helyszíni ellenőrzésre 103.

kiválasztott tranzakciók átlagos aránya a tanúsító szervek által ellenőrzött teljes mintában 

38% volt az EMGA és 44% az EMVA esetében. Általános szabályként azonban a kifizető 

ügynökségek általi helyszíni ellenőrzésre kiválasztott tranzakciók aránya csak 5%. Az ilyen 

tranzakciók tehát, amelyekre vonatkozóan a kifizető ügynökség korábban már helyszíni 

ellenőrzést végzett – és amelyek ezért a tanúsító szerv tesztelése során is kevesebb hibát 

tartalmaznak – általánosságban felülreprezentáltak a tanúsító szervek által vett mintákban. 

Ennek következtében a tanúsító szervek által jelentett hibaszintet alulbecsülték, mivel a 
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tanúsító szerv nem végzett kiigazításokat annak érdekében, hogy a valóságnak megfelelően 

tükrözze az olyan tranzakcióknak a tényleges sokaságban betöltött sokkal kisebb arányát, 

amelyekre vonatkozóan a kifizető ügynökség korábban már helyszíni ellenőrzéseket végzett 

(79–85. bekezdés). 

7. ajánlás. Az ellenőri vélemény által lefedett sokaságra nézve reprezentatív hibaarány 

A Bizottság az alábbiak szerint vizsgálja felül iránymutatásait: 

- a kifizető ügynökségek véletlenszerű helyszíni ellenőrzéseinek jegyzékéből vett mintában 

szereplő IIER-tranzakciók esetében a tanúsító szervek által kiszámított általános hibaszint 

tartalmazza a kifizető ügynökség által a kontrollstatisztikákban bejelentett hibaszintet, a kifizető 

ügynökség helyszíni ellenőrzése által nem érintett fennmaradó tranzakciókra extrapolálva. 

A tanúsító szervek győződjenek meg róla, hogy a kifizető ügynökségek által összeállított 

kontrolstatisztikák teljes körűek és pontosak-e; 

- a tanúsító szervek által közvetlenül a kifizetések teljes sokaságából vett mintában található 

tranzakciók esetén nincs szükség ilyen kiigazításra, mivel ez a minta reprezentatív az alapul 

szolgáló ellenőrzött sokaságra nézve. 

 A fenti 2–7. ajánlás megvalósítási céldátuma a 2018-as pénzügyi évtől esedékes 104.

bizottsági iránymutatásoknak következő felülvizsgálata. A Bizottság 2017 januárjában 

véglegesítette a tanúsító szervek által a 2018-as pénzügyi évtől alkalmazandó új 

iránymutatásokat. Ellenőrzésünk ezekre a felülvizsgált iránymutatásokra nem terjedt ki (lásd: 

17. bekezdés). 

 

A jelentést 2017. március 22-i luxembourgi ülésén fogadta el a Phil WYNN OWEN 

számvevőszéki tag elnökölte I. Kamara. 

A Számvevőszék nevében 

 

Klaus-Heiner Lehne 
elnök 
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I. MELLÉKLET 

A Bizottság megosztott irányítási modellje, a 2015-ös bizottsági éves tevékenységi jelentés 

alapján 

Akkreditált kifizető ügynökség
Valamennyi támogatási kérelem adminisztratív ellenőrzése n-1. év május 15-ig

Véletlenszerűen és kockázatalapúan kiválasztott helyszíni ellenőrzési minták
Helyszíni ellenőrzés végrehajtása

Támogatások jóváhagyása és kifizetése (n-1. év december – n. év június)

Kedvezményezettek

Támogatási 
kérelmek 

benyújtása a  
ki fi zető 

ügynökségnek

Támogatások 
ki fi zetése a 

kedvezményez
ettnek (n-1. év 
december – n. 

év június)

Támogatási 
kérelmek 

mintájának 
helyszíni 

el lenőrzése a 
KÜ á l tal

Tanúsító szerv
Vélemény 

- a  KÜ éves  beszámolójáról
- a KÜ belső kontrollrendszerének megfelelő 

működéséről
- a kiadások jogszerűségéről és szabályszerűségéről
- arról , hogy a  TSZ által végzett vizsgálat kétségbe 

vonja-e a  KÜ igazgatója által a  vezetői 
nyi latkozatban tett állításokat 

A TSZ 
véleménye a 

KÜ 
jelentéséről

A TSZ az 
egyedi 

tranzakciókból 
vett mintán 
újból elvégzi 

és újból 
ellenőrzi az 

adminisztratív 
és helyszíni 

ellenőrzéseket

Európai Bizottság: DG AGRI
A havi és negyedéves kifizetési nyilatkozatok ellenőrzése és visszatérítése

Éves számlaelszámolás és -ellenőrzés
A DG AGRI rendszerellenőrzései és szabályszerűségi záróelszámolási eljárása

Nettó pénzügyi korrekciók

Havi (EMGA) 
és 

negyedéves 
(EMVA) 

nyilatkozatok; 
Éves 

beszámolók, 
Kontrollstatisz

tikák,
Vezetői 

nyilatkozat

A DG AGRI 
szabályszerűségi 
záróelszámolási 
rendszerellenőrz

ése a kifizető 
ügynökségnél

A TSZ jelentése 
és  véleménye

Költségnyilatkoz
atok 

visszatérítése;
Éves  pénzügyi 

elszámolás;
Szabályszerűségi 
záróelszámolási 

határozatok;
Nettó pénzügyi 

korrekciók
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II. MELLÉKLET 

A Bizottságnak a kiadások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó bizonyossági modellje, a 2015-ös bizottsági éves tevékenységi jelentés 

alapján 

 

Akkreditált kifizető ügynökség (KÜ)

Előzetes adminisztratív ellenőrzések a támogatási kérelmek 100%-án
Előzetes kockázatalapú és véletlenszerű helyszíni ellenőrzések

A támogatási kérelmek összegének csökkentése
A csökkentett összegek kifizetése

támogatási kérelmek

a támogatások kifizetése

A 
tagállamok 
beszámolói

A TSZ az egyedi tranzakciókból 
vett mintán újból elvégzi és 

újból  ellenőrzi az 
adminisztratív és helyszíni 

el lenőrzéseket

A DG AGRI szabályszerűségi 
ellenőrzései és nettó pénzügyi 
korrekciók

A DG AGRI-nak benyújtott 
jelentések 

A vélemény elküldése 
a DG AGRI-nak

A 
KÜ

-k
 el

le
nő

rzé
se

 

A DG AGRI tanúsítási 
ellenőrzései

A DG AGRI akkreditációs 
ellenőrzései

A DG AGRI pénzügyi elszámolása

adminisztratív és helyszíni ellenőrzés 

Megosztott irányítás – A KAP jogszerűségi és szabályszerűségi bizonyossági modellje

Hogyan szerez bizonyosságot a DG AGRI?

A tagállami irányítási struktúra felépítése
- akkreditált KÜ-k

- független ellenőrző szervek (TSZ-ek)

A DG AGRI szabályszerűségi ellenőrzései

A DG AGRI akkreditációs ellenőrzései

A DG AGRI ellenőrzési és irányítási 
véleményei

KÜ-k vezetői nyilatkozatai

TSZ-ek véleményei

Az Európai Számvevőszék megállapításai

Nettó pénzügyi korrekciók

Tö
bb

 m
in

t 8
 m

ill
ió

 ke
dv

ez
mé

ny
ez

et
t

Éves beszámoló
Éves vezetői nyilatkozat

Az elvégzett kontrollok eredményei

Tanúsító szerv (TSZ)

Vélemény
- a KÜ éves beszámolójáról

- a KÜ belső kontrollrendszerének megfelelő működéséről
- a kiadások jogszerűségéről és szabályszerűségéről

- arról, hogy a TSZ által végzett vizsgálat kétségbe vonja-e a KÜ igazgatója által a vezetői 
nyilatkozatban tett állításokat

A TSZ véleménye a
KÜ jelentéséről
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III. MELLÉKLET 

Példa akkreditációs mátrixra, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság által kiadott, a számlák tanúsítási ellenőrzésére vonatkozó 3. sz. 

iránymutatás alapján 

 

Jelmagyarázat: 

S: pontszám 
W: súlyozás 
T: súlyozott pontszám 

S T 10%-nál 
vagy 15%-
nál

S T 5%-nál S T 5%-nál S T 50%-nál S T 5%-nál S T 10%-nál S T 10%-nál S T 5%-nál W T

Adminisztratív 
kontrollok

4 0.40 4 0.20 2 0.10 3 1.50 3 0.15 3 0.30 3 0.30 4 0.20 20% 0.00 0.63

Helyszíni 
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A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK KÜLÖNJELENTÉSÉRE 

„A TANÚSÍTÓ SZERVEK ÚJ SZEREPE A KAP-KIADÁSOK TERÉN: POZITÍV LÉPÉS 

AZ EGYSÉGES ELLENŐRZÉS MODELLJE FELÉ, DE TOVÁBBRA IS JELENTŐS 

HIÁNYOSSÁGOKAT KELL LEKÜZDENI” 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A Bizottság közös válasza a II–IV. bekezdésre:  

A KAP-kiadások irányítási és kontrollrendszere egységes kontroll- és ellenőrzési megközelítést 

követ, amely egy kontrollintézkedésekből álló piramisba integrálódik, amelyben minden feljebb 

elhelyezkedő szint munkája az előző szint eredményeire épül, és minden szint felhasználhatja a 

felső szint eredményeit saját kontrollintézkedéseinek a javítására. Ez egy dinamikus modell, 

amelynek célja nem csupán a hibaarány becslése, hanem a hibaforrások feltárása, az orvosló 

intézkedések végrehajtása és a hibaarányok évről évre történő csökkentése is. A KAP-kiadások 

körülbelül 86 %-ára irányadó integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer (IIER) például a hibák 

megelőzésére és csökkentésére szolgáló jó rendszer. 

A Bizottság által a KAP tekintetében alkalmazott bizonyossági modellben a kontrollpiramis egyik 

szintjét a független tanúsító szervek alkotják. A tanúsító szervek minden évben véleményt 

készítenek a kifizető ügynökség beszámolóiról és rendszereiről, valamint – a 2015-ös pénzügyi 

évtől kezdődően – a kiadások jogszerűségéről és szabályszerűségéről. A tanúsító szervek 

iránymutatásokat kapnak a Bizottságtól. 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság (DG AGRI) ellenőrei ellenőrzik a tanúsító 

szervek jogszerűségre és szabályszerűségre vonatkozó véleményeinek megbízhatóságát annak 

értékelése érdekében, hogy azok a vonatkozó uniós kiadások tekintetében felhasználhatók-e 

bizonyossági forrásként. A DG AGRI ellenőrei a rendszerekre irányuló ellenőrzéseket is végeznek, 

amelyek szükség esetén, vagyis ha a rendszer nem nyújt bizonyosságot, korrekciós cselekvési 

tervekhez és nettó pénzügyi korrekciókhoz, valamint – ha az érintett tagállam nem hoz korrekciós 

intézkedéseket – a kifizetések megszakításához, csökkentéséhez vagy felfüggesztéséhez vezetnek.  

A KAP egységes ellenőrzési modellje 
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A KAP bizonyossági modellje költséghatékony eszköz, amely kisebb hibaarányt eredményez. A 

2015-ös pénzügyi évre a természeti erőforrások tekintetében (amelyen belül a KAP teszi ki a 

kiadások 98 %-át) a Számvevőszék által megállapított általános hibaarány 2,9 %-ot tett ki.

V. A KAP bizonyossági modellje máris „egységes ellenőrzési” megközelítést követ, mivel egy 

olyan eredményes kontrollkeret, amelynek minden szintje a többi szint által nyújtott bizonyosságra 

épül. Ez az egységes ellenőrzési modell – valamennyi korrekciós intézkedés figyelembevétele 

mellett – megbízható bizonyosságot nyújt a kiadások jogszerűségére és szabályszerűségére 

vonatkozóan. 

A tanúsító szervek új munkája megerősíti az irányítási és kontrollrendszerekkel, valamint a 

kiadások jogszerűségével és szabályszerűségével kapcsolatos bizonyosságot, mivel: 

 – közvetlenebb kapcsolatot hoz létre a kifizető ügynökség és új első ellenőre között, szükség esetén 

kedvezve a gyorsabb korrekciós intézkedéseknek, 

 – lehetővé teszi a Bizottság számára a kockázatnak kitett kiadások jobb azonosítását, továbbá hogy 

saját ellenőrzéseit és korrekciós intézkedéseit ezekre összpontosítsa. 

Amennyiben a tanúsító szervek munkájára nem lehet támaszkodni, a DG AGRI továbbra is saját 

ellenőrzései alapján szerez független bizonyosságot a kiadások jogszerűségéről és 

szabályszerűségéről. 

VI. A folytonosság biztosítása érdekében a 2015. évre – a tanúsító szervek bővített munkájának első 

évére – szóló iránymutatások kidolgozására a korábbi évek pénzügyi záróelszámolása tekintetében 

használt iránymutatások alapján került sor. Ez az új jogszabályban említett integrált 

megközelítésben is tükröződött. Azóta sor került a tanúsító szerveknek szóló iránymutatások 

átdolgozására, figyelembe véve az első, 2015-ös eljárás tapasztalatait. Az új iránymutatásokat 2017. 

január 19-én véglegesítettük és terjesztettük a tagállamok elé; ezek a 2018-as pénzügyi évtől, azaz a 

lehető legkorábbi évtől kezdődően lesznek alkalmazandók. 

a) A 2018-as pénzügyi évre szóló új iránymutatások a kifizető ügynökség belső 

kontrollrendszereiből származó bizonyosság mértékének jobb tükrözése érdekében egy új 

mátrixszal bővültek. 

b) A kifizető ügynökségek által ellenőrzött véletlenszerű mintákat részletes uniós szabályoknak és 

útmutatásnak megfelelően kell kiválasztani, amelyek a reprezentativitásra is kiterjednek. A tanúsító 

szerveknek ellenőrizniük kell, hogy a kifizető ügynökségek betartották-e ezeket a szabályokat, 

valamint másodlagos mintákat kell venniük, amelyeknek reprezentatívnak kell lenniük a kifizető 

ügynökség által ellenőrzött véletlenszerű mintát tekintve. A nem IIER-kiadásokból történő 

mintavétel egy részével kapcsolatos problémát a 2018-as pénzügyi évre vonatkozó új 

iránymutatások kezelik. 

c) Egységes kontroll- és ellenőrzési megközelítésében, tekintve az IIER eredményességét, a 

Bizottság úgy véli, hogy a tanúsító szervek ellenőrzési munkáját a kontrollintézkedések piramisának 

korábbi szintje által elvégzett ellenőrzések megbízhatóságának az ellenőrzésére kell 

összpontosítani, amelyet az ellenőrzések ismételt elvégzése révén valósítanak meg. 

d) Az ismételt elvégzés olyan ellenőrzési módszer, amely a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési 

standardokkal összhangban felhasználható a jogszerűségre és a szabályszerűségre vonatkozó 

ellenőrzési vélemény kialakítására. A Bizottság – az iránymutatásokban foglaltaknak megfelelően – 

úgy véli, hogy az ismételt elvégzés elegendő ahhoz, hogy véleményt lehessen alkotni a kiadások 

jogszerűségéről és szabályszerűségéről. Az iránymutatásokat továbbá – meghatározásuknál fogva – 

soha nem szabad olyan kötelező utasításként értelmezni, amely megakadályozza az iránymutatások 

címzettjeit abban, hogy saját felelősséget vállaljanak. Az iránymutatásokat azon minimumnak kell 

tekinteni, amely szükséges a Bizottságnak való megfeleléshez, és nem korlátozza a tanúsító 

szerveket abban, hogy többet tegyenek.  
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A Bizottság közös válasza az e) és az f) pontra:  

A Bizottság úgy véli, hogy a jogszerűség és szabályszerűség tekintetében kiszámított különböző 

hibaarányok problémáját a 2018-as pénzügyi évre szóló új iránymutatások kezelik, figyelembe véve 

az 1306/2013/EK rendelet 9. cikke (2) bekezdésének b) pontját, amely szerint a tanúsító szervek 

integrált mintát használhatnak mind a kiadások jogszerűségével és szabályszerűségével, mind a 

beszámolók megbízhatóságával kapcsolatban.  

A szabálytalansági arány (IRR) (további részletekért vö. a 74. bekezdéssel), amellyel meg kell 

növelni a kifizető ügynökségek által megállapított és a tanúsító szervek által tanúsított hibaarányt, 

elegendő az ellenőrzési vélemény korábbi kontrollszintek által elvégzett kontrollok alapján történő 

kialakításához.  

VII.  

a) A Bizottság úgy véli, hogy noha a 2015. pénzügyi évre szóló iránymutatások javíthatók, helyes 

alkalmazásuk esetén már a jelenlegi formájukban is lehetővé teszik a tanúsító szervek számára, 

hogy az alkalmazandó szabályokkal és standardokkal összhangban véleményt fogalmazzanak meg a 

jogszerűségről és a szabályszerűségről. 

Amennyiben a tanúsító szervek az alkalmazandó rendeletekkel és iránymutatásokkal összhangban 

végzik ellenőrzési munkájukat, véleményük fontos és értékes további építőelem, amelynek a 

bizottsági bizonyosság kulcselemét kell képeznie. Ez összhangban van a DG AGRI ellenőrzési 

stratégiájával és a KAP egységes ellenőrzési/kontrollpiramisával. 

 

  

b) 

i. Csak 2015 tavaszán állapodtunk meg a tagállamokkal a fő és kiegészítő kontrollmechanizmusok 

listáiban, ezért azok az iránymutatások szövegezésekor még nem álltak a tanúsító szervek 

rendelkezésére. A 2018-as pénzügyi évre szóló új iránymutatások meghatározzák a fő és kiegészítő 

kontrollmechanizmusok listáinak alkalmazását, amelyeket a 2014–2020-as időszakra napra késszé 

tettek. 

ii. A 2018-as pénzügyi évre szóló új iránymutatások pontosabban foglalkoznak e nehézségekkel, 

figyelembe véve az első év tapasztalatait. 

iii. E problémával a 2018-as pénzügyi évre szóló új iránymutatások foglalkoznak. 

iv. Annak előírása vagy lehetővé tétele a tanúsító szervek számára, hogy a helyszínen 

ellenőrizzenek olyan tranzakciókat, amelyeket a kifizető ügynökségek nem ellenőriztek a 

helyszínen, nem lenne összhangban a KAP egységes ellenőrzési modelljével, és nem hozna a 

kifizető ügynökségek ellenőrzéseinek az eredményeivel összehasonlítható eredményeket. Ezenfelül, 

különösen a nem IIER-tranzakciók esetében a kifizető ügynökségek által korábban a helyszínen 

nem ellenőrzött tranzakciók helyszíni ellenőrzése általában nem eredményezne további hasznos 

bizonyítékokat. A 2018-as pénzügyi évre szóló új iránymutatások útmutatást nyújtanak a tanúsító 

szervek számára arra vonatkozóan, hogy miként találják meg munkájuk során a megfelelő 

egyensúlyt a költségek és hasznok között.  

v. E problémával a 2018-as pénzügyi évre szóló új iránymutatások foglalkoznak. 

vi. E problémával a 2018-as pénzügyi évre szóló új iránymutatások foglalkoznak. Mint az 

iránymutatások meghatározzák, a tanúsító szerv által az IIER-tranzakciók jogszerűsége és 

szabályszerűsége tekintetében kiszámítandó általános hibaszint a helyszíni ellenőrzések ismételt 

elvégzés révén történő ellenőrzésén fog alapulni, és azt extrapolálni kell a fennmaradó sokaságra. 
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A szabálytalansági arány a kifizető ügynökségek által fel nem tárt hibák szintjét jelenti. 

Amennyiben a Bizottság meggyőződött arról, hogy hagyatkozhat a tanúsító szervek véleményére, a 

kiadások általános hibaarányát a kifizető ügynökségek által jelentett hibaarány és a tanúsító szerv 

által becsült szabálytalansági arány összegeként számítják ki. A Bizottság a DG AGRI éves 

tevékenységi jelentésében a korábbi években is ezt a logikus megközelítést alkalmazta, amely 

szerint a kifizető ügynökségek által jelentett hibákat növelik a fel nem tárt hibákra vonatkozó 

becslésekkel. 

BEVEZETÉS 

6. A Bizottság pontosítani szeretné, hogy a helyszíni ellenőrzések minimális aránya meghatározott 

feltételek mellett 3 %-ra, sőt, akár 1 %-ra is csökkenthető bizonyos feltételek mellett, nevezetesen, 

ha a tanúsító szerv 2 % alatti hibaarányt tanúsított. Az 1 %-ra való csökkentés az alaptámogatási 

rendszer, az egységes területalapú támogatási rendszer, az átcsoportosítással nyújtható támogatás és 

a mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer esetében lehet alkalmazandó. 

12. A jogi keret előírja a tanúsító szerv számára, hogy a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési 

standardoknak megfelelően elkészített véleményt adjon ki. Ezenfelül a jogalkotó felhatalmazza a 

Bizottságot arra, hogy végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben megállapítja a tanúsító 

szervek feladataira, ezen belül az ellenőrzési elvekre és módszerekre vonatkozó szabályokat 

(például az egységes integrált minta alkalmazását). A 908/2014/EU rendelet 6. cikkének (4) 

bekezdése e célból meghatározza, hogy Bizottságnak iránymutatásokat kell kidolgoznia, amelyek 

részletesebb tájékoztatást és útmutatásokat adnak az elvégzendő tanúsítási ellenőrzéssel 

kapcsolatban, és segítenek az ellenőrzési bizonyosság ellenőrzési tesztek révén elérendő ésszerű 

szintjének meghatározásában. 

ÉSZREVÉTELEK 

22. A Bizottság megítélése szerint a KAP bizonyossági modell megfelel az egységes ellenőrzés 

Számvevőszék által megállapított leírásának, és nagyon jó példaként szolgál az eredményes 

kontrollkeretre, amelyben minden szint a többi szint által nyújtott bizonyosságra épít. A modell 

szilárd alapokon nyugszik, amelynek része, hogy akkreditált kifizető ügynökségek irányítják a 

kedvezményezettekkel és a Bizottsággal fennálló pénzügyi kapcsolatokat, valamint átfogó, részletes 

és pontos szabályokat tartalmaz a létrehozandó kontrollrendszerekre vonatkozóan (pl. 

Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer) – MePaR). A modell eredményességéről az EMGA 

viszonylag alacsony hibaarányai, valamint az EMVA utóbbi 4 évben folyamatosan csökkenő 

hibaarányai tanúskodnak. 

23. A Bizottság közös válasza az 23. és a 24. bekezdésre: A KAP-kiadásokat illetően a Bizottság a 

kontrollmechanizmusok különböző szintjeit integráló bizonyossági modellt alakított ki. Az alábbi 

kontrollpiramis megmutatja, hogy a bizonyosság hogyan épül a korábbi szint által elvégzett 

munkára, kezdve a kifizető ügynökség eljárásaival és a belső kontrollrendszerbe ágyazott 

kontrollmechanizmusokkal, valamint a kifizető ügynökség belső ellenőrzési szolgálatától származó 

bizonyossággal. A Bizottság modelljében a tanúsító szervek munkája a kifizető ügynökségek belső 

kontrollrendszereinek a vizsgálatán és az arra való támaszkodáson, valamint saját tételes 

teszteléseiken alapul.  

A KAP egységes ellenőrzési modellje 
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A Bizottság a kifizető ügynökségekkel kapcsolatban végzett saját ellenőrzéseinek az eredményeit 

használja, hogy kiigazítsa (megnövelje) a kifizető ügynökség által jelentett hibaarányt a kifizető 

ügynökség által a kifizetéseket megelőző elsődleges kontrolljai során fel nem tárt hibaszintet 

képviselő összeggel. A DG AGRI az éves tevékenységi jelentésében az egyes kifizető ügynökségek 

szintjén beszámol a korrigált hibaarányokról. A testre szabott fenntartásokkal és cselekvési 

tervekkel együtt ezek képezik a DG AGRI főigazgatója által tett megbízhatósági nyilatkozat alapját. 

25. A DG AGRI 2014–2020-as ellenőrzési stratégiája úgy azonosította a tanúsító szerveknek a 

jogszerűségre és a szabályszerűségre vonatkozó vélemény megfogalmazását magában foglaló új 

szerepét, mint lehetőséget arra, hogy nagyobb szinergia jöhessen létre a DG AGRI bizonyosság 

felépítésére irányuló saját, az éves tevékenységi jelentésekben ismertetett munkájával. Ez azzal jár, 

hogy a DG AGRI ellenőrzéseinek a hangsúlya közép- és hosszú távon fokozatosan át fog 

helyeződni a kifizető ügynökségekről a tanúsító szervekre. A tanúsító szervek ellenőrzési munkáját 

azonban ellenőrizni kell majd, mielőtt támaszkodni lehet a jogszerűséget és a szabályszerűséget 

illetően a jelentéseikben szereplő bizonyosságra. A cél, hogy egyre nagyobb mértékben 

támaszkodjunk a tanúsító szervek által a jogszerűség és szabályszerűség tekintetében 

megfogalmazott véleményből nyerhető bizonyosságra, amint meggyőződtünk arról, hogy a 

munkájuk megfelel a standardnak, és arra támaszkodni lehet.  

27. A Számvevőszék által a 2. ábrában leírt modell csak egy a sok lehetséges modell közül. A 

Bizottság integráltabb megközelítést választott, amely egy kontrollmechanizmusokból álló piramis 

formáját ölti, amelyben valamennyi ellenőrzési szint értékes adatokkal szolgál mind a hibák 

összegére, mind a hibák forrására vonatkozóan, így maximalizálva a szintek költséghatékonyságát. 

Lásd a Bizottság 23. és 24. pontra adott válaszát. 

28. A Bizottság üdvözli a Számvevőszék arra vonatkozó javaslatait, hogy a tanúsító szervek 

munkája hogyan javíthatja az uniós kiadások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó 

bizonyosságát, és hangsúlyozza, hogy e javaslatokat a lehetséges mértékben – azaz amennyiben a 

tanúsító szervek munkája megbízhatónak tekinthető – már végrehajtotta. Például: 

Első francia bekezdés: 

a Bizottság máris felhasználja a tanúsító szervek munkáját a DG AGRI éves tevékenységi 

jelentésében jelentett hibaarányok korrigálásához (megnöveléséhez), amelyek közelítik a 

Számvevőszék éves jelentésében megadott arányokat.  

Második francia bekezdés: 
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módszeresen szabályszerűségi záróelszámolási eljárás indul a tanúsító szervek munkája nyomán, ha 

a hibák meghaladják az 50 000 EUR-t vagy a kiadások 2 %-át. 

Harmadik francia bekezdés: 

a Bizottság, amennyiben lehetséges, a tanúsító szerv által az ellenőrzési vizsgálatai és statisztikai 

mintái alapján kiszámított extrapolált hibát felhasználja a pénzügyi korrekciók összegének 

megállapítására.  

Negyedik francia bekezdés: 

előfordulhat, hogy a tanúsító szervek észrevételei alapján felkérjük az illetékes hatóságokat az 

akkreditációs státusz felülvizsgálatára és a korrekciós intézkedések végrehajtásának felügyeletére.  

30. Ha a DG AGRI ellenőrei hiányosságokat találnak a kifizető ügynökségek kontrollrendszerében, 

megbecsülik a kockázatnak kitett összeget, amelyet a kifizető ügynökség nem tárt fel, és azt 

kiegészítésként hozzáadják a kifizető ügynökség által jelentett hibaarányhoz. A tanúsító szervek 

éves beszámolókkal kapcsolatban végzett munkájának az eredményét szintén felhasználták a 

kiegészítésekhez a korábbi éves tevékenységi jelentésekben. A DG AGRI főigazgatója által kiadott 

megbízhatósági nyilatkozat alapját a korrigált hibaarányok képezik.  

31. A DG AGRI csak korlátozott mértékben tudta felhasználni a tanúsító szervek 2015-re 

vonatkozó véleményeit, mert az elvégzett munka sok esetben még nem volt megbízható. 

32. A Bizottság megerősíti annak okait, hogy miért csak korlátozott mértékben tudta felhasználni a 

véleményeket a jogszerűségre és szabályszerűségre vonatkozó új vélemények végrehajtásának első 

évében, és hivatkozik a DG AGRI 2015-ös éves tevékenységi jelentésére, amelyben több 

információ található a mögöttes okokról, amelyek például a következők: késői kinevezés, az 

ismételt helyszíni ellenőrzések késői időzítése, a tapasztalat hiánya stb.  

A Bizottság úgy véli, hogy noha a 2015. pénzügyi évre szóló iránymutatások javíthatók, helyes 

alkalmazásuk esetén már a jelenlegi formájukban is lehetővé teszik a tanúsító szervek számára, 

hogy az alkalmazandó szabályokkal és standardokkal összhangban véleményt fogalmazzanak meg a 

jogszerűségről és a szabályszerűségről. 

33. A KAP bizonyossági modell (vö. a 23. és 24. bekezdésre adott válaszban szereplő, 

kontrollmechanizmusok piramisát bemutató ábrával) a kifizető ügynökségek kontrolleredményein 

alapul. A DG AGRI ellenőrzési stratégiája világosan meghatározza, hogy a DG AGRI végső célja 

az lenne, hogy a tanúsító szervek ellenőrzési munkájából megszerezze a szükséges bizonyosságot. 

A Bizottság úgy véli, hogy ez a bizonyosság megszerezhető, ha a tanúsító szervek munkája 

megbízhatónak minősül, és véleményeik az előző szint által elvégzett munkán (azaz a kifizető 

ügynökségek eljárásain és kontrollmechanizmusain) alapulnak. Amennyiben a tanúsító szervek 

munkájára nem lehet támaszkodni, a DG AGRI továbbra is saját ellenőrzései alapján szerez 

független bizonyosságot a kiadások jogszerűségéről és szabályszerűségéről. 

34. Az egységes ellenőrzési modellben a tanúsító szerv ellenőreinek be kell számolniuk a kifizető 

ügynökség általi ellenőrzések mintájában feltárt (fel nem tárt) hibákról. A kifizető ügynökségekhez 

évente több millió támogatási kérelem érkezik be, amelyek 100 %-ban adminisztratív ellenőrzésen 

esnek át. Ezen túlmenően a kifizető ügynökségek a kifizetés engedélyezése előtt helyszíni 

ellenőrzéseket végeznek. A helyszíni ellenőrzések aránya a legtöbb rendszer esetében 5 %, egyes 

rendszerek esetében azonban 30 %, sőt, akár 100 %. Ha valamely tanúsító szerv az elsődleges 

kontrollok ellenőrzése után úgy véli, hogy a kifizető ügynökség eljárásai nem nyújtanak 

bizonyosságot a jogszerűségre és a szabályszerűségre nézve, úgy korlátozott véleményt ad ki, ami a 

kifizető ügynökség által megadott hibaarányt is érinti. 

35. A Bizottság iránymutatásai azzal a céllal készültek, hogy integrálják a tanúsító szervek 

munkáját a KAP kontrollmechanizmusok piramisába, az egységes ellenőrzési megközelítést 
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követve, összhangban az uniós szabályokkal, és biztosítva, hogy a tagállamok építhessenek a már 

meglévő módszerekre és rendszerekre, és továbbfejleszthessék azokat.  

Első francia bekezdés: 

Lásd a Bizottság 48–58. pontra és a 6. ajánlásra adott válaszát. 

Második francia bekezdés: 

Lásd a Bizottság 62–67. pontra és az 5. ajánlásra adott válaszát. 

Harmadik francia bekezdés: 

Lásd a Bizottság 68–71. pontra és az 5. ajánlásra adott válaszát. 

Negyedik francia bekezdés: 

Lásd a Bizottság 72–78. pontra és a 6. ajánlásra adott válaszát. 

 

Ötödik francia bekezdés: 

Lásd a Bizottság 79–85. pontra és a 2. ajánlásra adott válaszát. 

36. A Bizottság úgy véli, hogy a vélemények felépítésének – a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési 

standardokkal összhangban – a különböző irányítási és kontrollrendszereket kell tükrözniük. 

Két különböző mezőgazdasági alap, az EMGA és az EMVA létezik, amelyek tekintetében a 

tanúsító szerveknek ellenőrzési véleményt kell kiadniuk. E két alap viszont IIER-
1
 és nem IIER-

kiadásokra oszlik, az alap hatálya alá tartozó rendszerek/intézkedések irányításától és igazgatásától 

függően. Az IIER-rendszereket/-intézkedéseket egy olyan rendszeren keresztül dolgozzák fel, 

amelybe automatikus keresztellenőrzéseket ágyaztak be, és a rendszer az igénylés teljes ciklusát 

végigköveti a kifizetésig. A nem IIER-intézkedéseket ezzel szemben nem egyetlen rendszerben 

kezelik. Továbbá, a kontrollok időzítése is más a nem IIER- és az IIER-rendszerek esetében. A 

rendszerek/intézkedések kialakításának ezen eredendő különbségei megakadályozzák, hogy a 

tanúsító szervek az egy alapba tartozó összes intézkedést együtt vizsgálják meg. Ahhoz, hogy 

megfeleljen a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardoknak (pl. ISA 315 – A lényeges hibás 

állítás kockázatának azonosítása és felmérése a gazdálkodó egység és környezetének megismerésén 

keresztül), a tanúsító szervnek először meg kell ismernie a környezetet, azonosítania kell a 

kockázatokat, és megfelelő ellenőrzési eljárásokat kell testre szabottan kialakítania, hogy lefedje e 

kockázatokat. Ahhoz, hogy a jogszerűség és a szabályszerűség tekintetében megalapozott 

véleményt tudjanak megfogalmazni az alap szintjén, a tanúsító szerveknek külön kell értékelniük a 

kockázatokat az IIER- és a nem IIER-kiadások vonatkozásában, és különböző ellenőrzési 

eljárásokat kell kialakítaniuk e kockázatok lefedéséhez. Így az ellenőrzési stratégia iránymutatásai, 

amelyek alkalmazására a tanúsító szerveket biztatjuk, összhangban vannak a nemzetközileg 

elfogadott ellenőrzési standardokkal. Ezen túlmenően, ez a megközelítés magának a jogszerűségre 

és szabályszerűségre vonatkozó véleménynek a célját szolgálja, azaz hogy végső soron és szükség 

esetén megfelelő vezetői döntéseket hozzanak. 

37. Lásd a Bizottság 37–84. bekezdésre adott válaszát.  

A Bizottság közös válasza a 41–44. bekezdésre:  

A korábbi iránymutatásokkal való bizonyos mértékű folytonosság biztosítása és annak lehetővé 

tétele érdekében, hogy a tanúsító szervek építeni tudjanak a beszámolókkal kapcsolatos éves 

pénzügyi záróelszámolásra irányuló, sok éve végzett munka tapasztalataira, a 2015-ös pénzügyi 

                                                            
1 Integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer 



 

9 

évre szóló iránymutatások nem módosították lényegesen az akkreditációs mátrix arra való 

felhasználásának módját, hogy véleményt alkossanak arról, hogy a kifizető ügynökségek belső 

kontrollrendszerei megfelelően működnek-e. Az akkreditációs mátrix a 907/2014/EU rendelet 

I. mellékletében megállapított akkreditációs feltételeken alapul. Ezeket az akkreditációs feltételeket 

a COSO-modell ihlette, amelyet a belső kontroll tervezésére, végrehajtására és elvégzésére, 

valamint a belső kontroll eredményességének értékelésére szolgáló vezető keretként ismernek el.  

A 2015-ös irányelvek az 1306/2013/EU rendelet 9. cikke (2) bekezdésének b) pontjával 

összhangban integrált megközelítésen és mintavételezésen alapultak, amelynek keretében a 

jogszerűségi és szabályszerűségi vizsgálatokat, hibaértékelést és a hibák jelentését az éves 

beszámolóra vonatkozó hasonló tevékenységekkel együtt végzik. Ezzel összefüggésben a teljes 

akkreditációs mátrix használatát megfelelőnek ítélték.  

A Bizottság a fentiek ellenére egyetért a Számvevőszékkel abban, hogy jóllehet az akkreditációs 

feltételek szilárd alapot biztosítanak a kifizető ügynökségek általános kontrollkeretének 

értékeléséhez (amelyekre az ellenőrzési standardok szervezeti szintű kontrollként hivatkoznak), el 

kell különíteni egymástól a belső kontrollrendszernek a jogszerűséggel és a szabályszerűséggel, 

továbbá az éves beszámolókkal
2
 kapcsolatos értékelését.  

A 2018-as pénzügyi évre szóló új iránymutatások, amelyek 2017 januárjában készültek el, már a 

jogszerűséggel és szabályszerűséggel összefüggő folyamatok/eljárások, illetve az éves 

beszámolóval összefüggő folyamatok/eljárások egymástól való világos különválasztását célzó 

megközelítést követik. Ez annak módosítását is magában foglalja, ahogyan a belső kontrollrendszert 

az éves beszámolók, illetve a jogszerűség és a szabályszerűség szempontjából értékelik. 

45. A Bizottság egyetért a Számvevőszékkel. A Bizottság hasonló észrevételeket tett a 2015-ös 

pénzügyi záróelszámolás eredményeképpen több tagállamnak kiküldött leveleiben.  

Ezenfelül a Bizottság ajánlja a tanúsító szerveknek, hogy vizsgálják meg a cselekvési terveket, 

amelyek célja, hogy megoldást nyújtsanak az ismert hiányosságokra. Ezt az összefüggést a 

szakértői csoport 2016. júniusi ülésén is megvitatták.  

E pontot mindazonáltal a 2018-as pénzügyi évre szóló új iránymutatások tovább hangsúlyozzák.  

Mindenesetre mindezt annak tükrében is kell értékelni, hogy ez volt az első év, amikor a tanúsító 

szervek a jogszerűséggel és szabályszerűséggel kapcsolatos új munkát elvégezték. 

1. háttérmagyarázat. Olyan esetek, ahol az akkreditációs mátrix jogszerűségi és 

szabályszerűségi szempontból nem adott megbízható eredményt  

Lásd a Bizottság 45. bekezdésre adott válaszát. 

Az olyan hiányosságokról, mint a Bajorországban azonosított hiányosság, a 2015-ös iránymutatás 

6.5. szakasza rendelkezik. Amennyiben a tanúsító szerv megállapítja, hogy a tételes tesztelés 

eredményei nem egyeznek a belső kontrollrendszer korábbi értékelésével, úgy a mintát bővíteni 

kell, hogy igazodjon a belső kontrollrendszer tényleges helyzetéhez. 

46. A Bizottság a tagállamokkal szoros együttműködésben kidolgozta a fő és kiegészítő 

kontrollmechanizmusok átfogó és részletes listáját, a 2014–2020-as KAP valamennyi 

intézkedéstípusa tekintetében. A kontroll minden szintjén ezeket kell alkalmazni. 

47. Az akkreditációs kritériumoknak ki kell terjedniük a kifizető ügynökség teljes rendszerére és 

működésére (azaz a szervezeti szintű kontrollokra), többek között a bevezetett folyamatok és 

eljárások megfelelőségére.  

                                                            
2 Kifizetések végrehajtása, elszámolás, előlegek és biztosítékok, adósságkezelés 
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Az adminisztratív és a helyszíni folyamat (a kérelmek engedélyezése) adott sokaság tekintetében 

történő értékelésekor a tanúsító szerv értékelésének a fő és kiegészítő kontrollmechanizmusokon 

kell alapulnia. A tanúsító szervek a fő és kiegészítő kontrollmechanizmusokat alkalmazzák a 

kiadások jogszerűségének és szabályszerűségének értékelésekor is (a szabályszerűségi tesztelés és a 

tételes tesztelés keretében).  

Mindazonáltal az új iránymutatások világosan meghatározzák, hogy a tanúsító szerveknek a fő és 

kiegészítő kontrollmechanizmusok alapján kell értékelniük a kérelmek engedélyezésének 

folyamatát és eljárását (ezen belül az adminisztratív és helyszíni kontrollokat). 

49. A tételes tesztelési munka két mintára való felosztása annak szükségességéből fakad, hogy a 

tagállamok számára bizonyos folytonosságot kell biztosítani a tanúsító szerveknek szóló, 2015 előtti 

iránymutatások és a 2015-től kezdődően alkalmazandó iránymutatások között. Ez figyelembe vette 

azt az 1306/2013/EU rendelet 9. cikke (2) bekezdésének b) pontjában megállapított lehetőséget is, 

hogy adott esetben egyetlen integrált minta is felhasználható.  

A végrehajtás első évének tapasztalatai azonban azt mutatták, hogy felül kell vizsgálni a 

megközelítést, és egyértelműen különbséget kell tenni a jogszerűséggel és szabályszerűséggel 

kapcsolatos ellenőrzési munka és az erre vonatkozó vélemény, illetve a beszámolóra vonatkozó 

vélemény között, adott esetben, a szükségtelen adminisztratív tervek elkerülését szem előtt tartva 

megtartva a kettős célt szolgáló minták lehetőségét.  

51. Az 1. minta esetében, amely a kifizető ügynökség által helyszínen ellenőrzött tranzakciókból 

tevődik össze, az iránymutatások előírják, hogy a tanúsító szerveknek újra el kell végezniük a 

kifizető ügynökségek által végrehajtott összes kontrollt, azaz a tanúsító szerveknek módszeresen 

újra el kell végezniük a helyszíni ellenőrzéseket. Ez a megközelítés lehetővé teszi a tanúsító szervek 

számára, hogy először is véleményt fogalmazzanak meg a kontrollrendszerről, másodszor pedig, 

hogy kiszámítsák a szabálytalansági arányt, amely az általuk megismételt ellenőrzések eredményei, 

illetve a kifizető ügynökségek által elvégzett elsődleges ellenőrzések eredményei között talált 

különbséget tükrözi. 

52. A tanúsító szerveknek a belső kontrollrendszer értékelése alapján meg kell állapítaniuk a tételes 

tesztelés mértékét (az 1. és 2. minta esetében egyformán). A tanúsító szerv előjoga tehát, hogy a 

kockázatok lefedése érdekében növelje a tételes tesztelés mértékét. A Számvevőszék által 

ismertetett 3. táblázatból kitűnik, hogy egyes tanúsító szervek úgy döntöttek, hogy az adott 

sokaságban fennálló nagy kockázatok kezelése érdekében a minimális 30 tranzakcióhoz képest 

növelik a tételes tesztelésre kiválasztott mintát. 

55. A tanúsító szerveknek előírják, hogy az IIER-sokaságok esetében a kérelmek mintájának 

kiválasztásakor figyelembe vegyék a mezőgazdasági realitás változó természetét. Kritikus 

jelentőséggel bír tehát, hogy a tanúsító szerv röviddel a kifizető ügynökség után járjon a helyszínen, 

hogy valamennyi támogathatósági elemet újra ellenőrizni tudjon. Ha az ismételt ellenőrzésre későn 

kerül sor, óriási annak a kockázata, hogy nem minden támogathatósági elem ellenőrizhető, vagy a 

realitás teljes mértékben megváltozott, ami az ismételt ellenőrzést eredménytelenné, a véleményt 

pedig megbízhatatlanná teszi. 

56. A mezőgazdaság valósága miatt valóban fennáll az elsődleges helyszíni ellenőrzések és azok 

ismételt elvégzésének időzítésével kapcsolatos kockázat. 

Az iránymutatások kezelik e kockázatot, és a Bizottság ismételten felszólította a tanúsító szerveket, 

hogy megfelelően tervezzék meg az ismételt ellenőrzéseiket, figyelembe véve a megismételt 

ellenőrzések jellegéből fakadó időbeli korlátokat. 

Mint arról a DG AGRI 2015. évi éves tevékenységi jelentése is beszámol, az ismételt ellenőrzések 

nem megfelelő időzítése sajnálatos módon az egyik fő oka volt annak, hogy a Bizottság a tanúsító 

szervek 2015. évi kiadásokra vonatkozó véleményei közül sokra nem tudott támaszkodni. 
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3. háttérmagyarázat. Késedelmek a 2014-es igénylési év esetében az 1. minta IIER-

tranzakcióihoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzések tanúsító szervek általi ismételt elvégzésében 

(2015-ös pénzügyi év) 

Annak fő oka, hogy a Bizottság nem támaszkodhatott a tanúsító szervek jogszerűségre és 

szabályszerűségre vonatkozó véleményeire a 2015. évi éves tevékenységi jelentésben, a tanúsító 

szervek késedelmes kinevezésében és a 2014-es igénylési év (2015-ös pénzügyi év) ellenőrzéseinek 

az ismételt elvégzésében mutatkozó késedelmekben keresendő. 

A Bizottság már a 2015-ben elvégzett 17 ellenőrzése során is számos esetben jelentős késedelmet 

észlelt az ellenőrzések újbóli végrehajtásában. A Bizottság 2015. november 9-én feljegyzést adott ki 

a tagállamok részére, amelyben kifejti, hogy az ismételt helyszíni ellenőrzéseknek az n. pénzügyi év 

tekintetében az n-1. év nyarán el kell kezdődniük. 

57. A 2015. pénzügyi évre szóló iránymutatások keretében a tanúsító szerv ismételt ellenőrzés 

céljából vett mintáját a kifizető ügynökség által helyszíni ellenőrzésre véletlenszerűen kiválasztott 

tranzakciók listájából kell vételezni. A tanúsító szerv általi kiválasztást és tényleges ismételt 

ellenőrzést ebből adódóan rendes esetben a kifizetések kifizető ügynökség általi feldolgozásának 

megkezdése előtt el kell végezni. Ebből következően nagyon valószínűtlen, hogy a tanúsító szerv 

azért nem választ ki valamely tételt, mert a kifizető ügynökség késlelteti a kifizetést. 

4. háttérmagyarázat. IIER-tranzakciók kivétele az 1. mintából, mert a kifizető ügynökség a 

tanúsító szerv ellenőrzési munkájának befejezéséig nem teljesítette a kifizetést 

A tanúsító szervek jogszerűséggel és szabályszerűséggel kapcsolatos munkája három területet érint: 

– a belső kontrollrendszer eredményességére vonatkozó vélemény, 

– a kiadások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó vélemény, 

– a vezetői nyilatkozatban szereplő állításokra (azaz a kifizető ügynökség által jelentett ellenőrzési 

eredményekre) vonatkozó vélemény.  

A tanúsító szervnek az iránymutatások szerint a vezetői nyilatkozatban foglalt állítások és a belső 

kontrollrendszer eredményességének értékelésekor így is fel kellett volna használnia ezt az öt 

tranzakciót. Az 1306/2013/EU rendelet 9. cikke azonban a kiadások jogszerűségére és 

szabályszerűségére vonatkozó véleményt ír elő. A tanúsító szerv tehát nem adhat ki nem teljesített 

kifizetésekre vonatkozó véleményt. Ebben az esetben egy további tételt kellett volna tesztelni, hogy 

a tanúsító szerv teljesítse a kérdéses pénzügyi év tekintetében eredetileg meghatározott 

mintaméretet. Az ilyen eseményekre felkészülve a tanúsító szerveknek azt tanácsoljuk, hogy előre 

válasszanak ki néhány pótlólagos tételt az iránymutatásokban meghatározott minimális 30 tételen 

túlmenően. 

A tanúsító szerveknek e vizsgálatok eredményeit figyelembe kell venniük az azon pénzügyi év 

kiadásainak jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó véleményben, amelyben e tranzakciót 

kifizetik. E vizsgálatokat a kifizető ügynökség által a kifizetés előtt esetlegesen elvégzett 

korrekciókra tekintet nélkül kell figyelembe venni.  

58. A 908/2014/EU rendelet 7. cikke lehetővé teszi a tanúsító szervek számára, hogy elkísérjék a 

kifizető ügynökség képviselőit a második szintű helyszíni ellenőrzéseire. Az első szintű helyszíni 

ellenőrzésekre való elkísérés azokra az ellenőrzésekre korlátozódik, amelyeket későbbi szakaszban 

lehetetlen újra elvégezni (például olyan nem IIER EMGA-intézkedések, amelyek lepárlással, 

tárolással vagy kivonási műveletekkel függenek össze). Az ismételt elvégzés mögött az az 

elképzelés húzódik meg, hogy a kifizető ügynökségnek el kell végeznie az ellenőrzést, majd azt a 

tanúsító szervnek a későbbiekben ismételten el kell végeznie.  

A fentiek ellenére az iránymutatások arra kérik a tanúsító szerveket, hogy a szakmai ellenőrzési 

standardokat követve végezzék feladataikat, nem rontva a tételes ellenőrzés eredményeit. A tanúsító 
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szervnek tehát soha nem szabad megosztania választását, mielőtt a kifizető ügynökség elvégzi 

ellenőrzéseit. A Számvevőszék által az. 5. háttérmagyarázatban leírt hiányosságok megerősítik, 

hogy a tanúsító szerveknek az iránymutatást kellene követniük, hogy elkerüljék a nem megfelelő 

ellenőrzési gyakorlatokat. 

5. háttérmagyarázat. Az ellenőrzés újbóli elvégzése nem volt megfelelő Olaszországban, mert 

a tanúsító szerv előre értesítette a kifizető ügynökséget azon kedvezményezettekről, amelyek 

esetében az ellenőrzések újbóli elvégzését tervezték 

A tanúsító szerveknek biztosítékokat kell bevezetniük, hogy ne szolgáltassák ki mintáikat a kifizető 

ügynökségnek, mielőtt ez utóbbi elvégezte volna saját ellenőrzéseit, és értesítette volna erről a 

tanúsító szerveket. 

61. A nem IIER-sokaság tekintetében eltérés van az adott évben a kifizető ügynökség által elvégzett 

ellenőrzések és a pénzügyi évi kifizetések között. Mindazonáltal, mivel a nem IIER-intézkedések 

többsége nem időkorlátos, a tanúsító szerv további tranzakciókat ellenőrizhet, ha a már ellenőrzött 

tranzakciók egy részét nem fizették ki az év során. A kifizetetlen tranzakciók még mindig 

felhasználhatók a vezetői nyilatkozat és az ellenőrzési eredmények megerősítéséhez. 

62. A KAP keretében, amelyben a kifizető ügynökségeknek jogilag kötelező és eredményes 

irányítási és kontrollrendszert kell bevezetniük, az ellenőrök sok esetben elégséges és megfelelő 

bizonyítékot tudnak gyűjteni a kifizető ügynökség ellenőrzéseinek újbóli elvégzésével, miután kellő 

bizonyossággal rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a kifizető ügynökség irányítási és 

kontrollrendszerének kialakítása és végrehajtása összhangban van az uniós joggal. 

A Bizottság közös válasza a 64. és a 65. bekezdésre:  

Az 1. minta tekintetében, amelyet a szabálytalansági arány megállapítására használnak, az 

iránymutatások előírják a tanúsító szerveknek mind az adminisztratív, mind az elsődleges helyszíni 

ellenőrzések ismételt elvégzését. A 2. minta tekintetében, amelyet a hibaarány megállapítására 

használnak fel, a Bizottság iránymutatásai nem írnak elő helyszíni ellenőrzést. A két minta 

egymáshoz viszonyított arányát a tanúsító szerveknek kell meghatározniuk, szakmai megítélésük 

alapján. 

66. A Bizottság úgy véli, hogy az adminisztratív ellenőrzések újbóli elvégzése elégséges és 

megfelelő ellenőrzési bizonyíték. Ez magában foglalja a kifizető ügynökség személyzetének 

megkérdezését az elvégzett ellenőrzésekkel, a támogatási kérelem és az igazoló dokumentumok 

ellenőrzésével, valamint a nyilvántartásokban és az IIER-rendszerek esetében a MePaR-ban való 

ellenőrzésekkel kapcsolatban. A nem IIER-kiadások esetében az adminisztratív ellenőrzések és 

újbóli elvégzésük helyszíni látogatásokat (vizsgálatokat) is magukban foglalnak, például a 

beruházási projektek keretében megépített vagy beszerzett tárgyi eszközök létezésének ellenőrzése 

céljából. 

A tanúsító szervek szakmai megítélésén alapul, hogy úgy alakítsák ki az ellenőrzési eljárásokat, 

hogy elégséges és megfelelő ellenőrzési bizonyítékot gyűjtsenek. A 2015. pénzügyi évre szóló 2. 

iránymutatás 6.1. szakasza a következőket mondja ki: „Az operatív tranzakciók részletes vizsgálata 

magában foglalja többek között […] Ezek a vizsgálatra és tájékoztatáskérésre is kiterjednek, nem 

csak a dokumentumalapú ellenőrzésre”. 

67. Az IIER-kiadások jogszerűségének és szabályszerűségének ellenőrzéséhez a tanúsító 

szerveknek abból a sokaságból kell kiválasztaniuk saját mintájukat, amelyet a kifizető ügynökségek 

a helyszínen ellenőriztek, majd újra el kell végezniük az összes elsődleges ellenőrzést, az 

adminisztratív és a helyszíni ellenőrzéseket egyaránt.  

Ami a nem IIER-kiadásokat illeti, megjegyzendő, hogy a hibák többségét (nem támogatható 

kedvezményezettek/tevékenységek/projektek/kiadások és a közbeszerzési szabályok be nem tartása) 

az adminisztratív ellenőrzések szintjén állapítják meg, és hogy a hibák körülbelül kétharmada a 
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rendelkezésre álló információk nem kielégítő felhasználásából vagy a nemzeti hatóságok hibáiból 

származott. Az is megjegyzendő, hogy a beruházási műveletekkel kapcsolatos minden (a tanúsító 

szerv által újra elvégzendő) adminisztratív ellenőrzésnek magában kell foglalnia helyszíni 

látogatást, hogy ellenőrizzék a beruházás megvalósítását, kivéve ha a kifizető ügynökség 

megindokolja, hogy a művelet kis nagyságrendű, alacsony kockázatú vagy része a helyszíni 

ellenőrzési mintának.  

 

Továbbá, figyelembe véve, hogy útmutatást kell nyújtani a tanúsító szerveknek arra vonatkozóan, 

hogy hogyan találják meg a helyes egyensúlyt a költségek és hasznok között, a Bizottság 2018-as 

pénzügyi évre szóló iránymutatásai arra kérik a tanúsító szerveket, hogy statisztikailag reprezentatív 

mintákat válasszanak ki az IIER ismételt helyszíni ellenőrzéseihez. A nem IIER-kiadások esetében 

minimum 30 helyszíni ellenőrzést kell megismételni. Az ismételt ellenőrzések eredményeit a teljes 

sokaságra extrapolálják. 

69. A Bizottság úgy véli, hogy a KAP integrált irányítási és kontrollrendszere keretében a kifizető 

ügynökség jogszerűségi és szabályszerűségi ellenőrzéseinek az értékelése, majd a tranzakciókból 

vett minta alapján annak megerősítése, hogy a kifizető ügynökség eredményesen végrehajtotta az 

elsődleges kontrolleljárásokat, elegendő ahhoz, hogy bizonyosságot nyújtson a kiadások 

jogszerűsége és szabályszerűsége tekintetében. 

71. A Bizottság úgy véli, hogy a KAP keretében a kifizető ügynökségek kontrollrendszereinek az 

ellenőrzése és elsődleges ellenőrzéseinek újbóli elvégzése általánosan lehetővé teszi az elégséges és 

megfelelő bizonyíték megszerzését és a KAP-kiadások tekintetében az ésszerű bizonyosságra 

vonatkozó vélemény kialakítását. 

Ezen túlmenően a bizottsági iránymutatások nem akadályozzák meg a tanúsító szerveket abban, 

hogy bármely ellenőrzési munkát elvégezzenek, amelyeket maguk helyénvalónak tartanak. Annak 

eldöntése, hogy az újbóli elvégzés elegendő-e, a tanúsító szerv feladata. A tájékoztatáskérés és a 

vizsgálat az adminisztratív ellenőrzések újbóli elvégzése során is felhasználható. Vö. a Bizottság 

66. bekezdésre adott válaszával. 

74. A jelenlegi iránymutatásokban használt integrált megközelítés miatt a tanúsító szerveket két, a 

jogszerűséget és szabályszerűséget érintő hibaarány kiszámítására kérték. Mindazonáltal ez a 

megközelítés a 2018-as pénzügyi évtől módosul.  

Az új iránymutatásokban, amelyek a 2018-as pénzügyi évtől alkalmazandók, és amelyeket 2017 

januárjában terjesztettek elő, a megfelelőségi és a pénzügyi záróelszámolási eljárások egyértelműen 

elkülönülnek. E célból a tanúsító szerveknek két külön hibaarányt kell kiszámítaniuk: egy 

hibaarányt (ERR)
3
, amely csak az éves beszámolók ellenőrzéséből származó hibákat foglalja 

magában, és egy szabálytalansági arányt (IRR)
4
, amely a jogszerűségi és szabályszerűségi hibákat 

foglalja magában. A Bizottság a 2018-as pénzügyi évre szóló új iránymutatásaiban már 

meghatározza, hogy mind a jogszerűségre és szabályszerűségre vonatkozó ellenőrzési véleményhez, 

mind a vezetői nyilatkozatban foglalt állítások megerősítéséhez (vagy meg nem erősítéséhez) az 

IRR-t kell használni.  

A Bizottság közös válasza a 75. és a 76. bekezdésre:  

Amennyiben elegendő bizonyíték van arra, hogy a tanúsító szervek az iránymutatásokkal 

összhangban dolgoztak, a Bizottság felhasználja a tanúsító szervek által becsült IRR-t a hibaarányt 

                                                            
3 ERR – az ellenőrzött mintában és sokaságban fennálló, a számlák teljességére, pontosságára és valódiságára pénzügyi 

hatást gyakorló valótlanságok becslésére használt hibaarány. 
4 IRR – a támogathatóságra vonatkozó kontrollok hiányosságaiból eredő lehetséges pénzügyi hatás becslésére szolgáló 

szabálytalansági arány. 
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növelő kiegészítés értékelésében, amelyet a tagállamok által jelentett kontrollstatisztikák alapján 

számítanak ki az egyes kifizető ügynökségek szintjén. Ezen túlmenően az ERR-t figyelembe vették 

a kiegészítések mértékének értékeléséhez. 

77. A 2018-as pénzügyi évtől kezdődően alkalmazandó új iránymutatások szerint az ERR csak az 

éves beszámolók vizsgálatából származó hibákat tartalmaz, és azt csak a kifizető ügynökség 

beszámolója megbízhatóságának értékelésére fogják felhasználni. 

78. A Bizottság felhívja a figyelmet a jogszabály által meghatározott integrált mintavételre, és 

megerősíti, hogy elkülöníti egymástól a pénzügyi és szabályszerűségi záróelszámolási eljárásokat. 

A 2018-as pénzügyi évre szóló új iránymutatások ezt tovább pontosítják, és egy hibaarányt 

határoznak meg a jogszerűség és szabályszerűség tekintetében, egy másik hibaarányt pedig az éves 

beszámoló megbízhatósága tekintetében.  

A Bizottság közös válasza a 79–84. bekezdésre:  

Mint arról a DG AGRI éves tevékenységi jelentése is beszámol a IV. mellékletben (lényegességi 

kritériumok), a Bizottság a tagállamok által jelentett kontrollstatisztikákat használja fel arra, hogy 

kiszámítsa a „fennmaradó jelentett hibaarányt”, oly módon, hogy a kifizető ügynökségek által a 

helyszíni ellenőrzésre véletlenszerűen kiválasztott sokaságban megállapított hibákat extrapolálja a 

teljes sokaságra. E fennmaradó jelentett hibaarány nem teljes, mert nem veszi figyelembe azt a 

kockázatot, hogy a kifizető ügynökségek által elvégzett ellenőrzésekben fennálló hiányosságok 

egyes hibák feltárásának és jelentésének elmaradásához vezethetnek.  

Ezért a DG AGRI második lépésben minden rendelkezésre álló információt összegyűjt, amely 

feltárhatja az első szintű ellenőrzések hiányosságait, ideértve saját ellenőrzéseit, a Számvevőszék 

ellenőrzéseit és bármely egyéb megbízható adatforrást. A DG AGRI ellenőrei elemzik ezeket az 

információkat, a Bizottság pénzügyi korrekciók kiszámítására vonatkozó iránymutatásainak 

fényében (C(2015)3675 final) és szakmai megítélésük segítségével, és egy kiegészítéssel 

korrigálják a fennmaradó jelentett hibaarányt, amely a kifizető ügynökségek által fel nem tárt hibák 

arányát becsüli. A Bizottság a korrigált hibaarányt a kockáztatott összeg becslésére használja, és 

annak elemzésére, hogy szükség van-e fenntartásokra. 

A tanúsító szerveknek a kiadások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó véleményei 

2015-től potenciálisan az ellenőrzési bizonyítékok további forrását biztosítják a Bizottság számára. 

A Bizottság az IRR-t felhasználhatja az egyes kifizető ügynökségek által eszközölt kifizetések 

hibaarányát korrigáló kiegészítés megbízható becsléseként. Ezen túlmenően az ERR-t is figyelembe 

vették a kiegészítések értékelésekor. 2015-ben azonban a vélemények még gyakran nem voltak 

kellően megbízhatók ahhoz, hogy azokat a Bizottság nagymértékben felhasználja.  

A Bizottság úgy véli, hogy az IRR e felhasználása a KAP-kiadások jogszerűségére és 

szabályszerűségére vonatkozó bizonyosságának megerősítésére helyénvaló, és – ha azt 

iránymutatásainak megfelelően állapítják meg – az IRR hibaarány korrigálására való felhasználása 

következtében nem becsülik alul a teljes hibát. 

85. A Bizottság tisztában van annak potenciális kockázatával, hogy a tanúsító szerv jogszerűségre 

és szabályszerűségre vonatkozó véleménye nem megbízható, és úgy véli, hogy iránymutatásai 

kiterjednek e kockázatra. A Bizottság továbbra is szoros felügyeletet gyakorol, hogy a tanúsító 

szervek kövessék az iránymutatást és az ellenőrzési standardokat, ideértve szakmai megítélésük 

alkalmazását is, és hogy a szükséges korlátozással fogalmazzák meg a jogszerűségre és 

szabályszerűségre vonatkozó véleményüket. 

KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK 

A Bizottság közös válasza a 89. és a 90. bekezdésre:  
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A KAP-kiadások kontrollmechanizmusainak piramisa, amely már megfelel a Számvevőszék által a 

22. bekezdésben leírt egységes ellenőrzési megközelítésnek, a 2015-ös pénzügyi évtől kiegészült, és 

a kifizető ügynökségek és a Bizottság szintje közé beillesztették a tanúsító szervek szintjét, 

megerősítve ezzel a KAP bizonyossági modelljét. A Bizottság a 908/2014/EU rendelet 6. cikkének 

(4) bekezdésével összhangban iránymutatásokat dolgozott ki, amelyek részletesebb tájékoztatást és 

útmutatásokat adnak az elvégzendő tanúsítási ellenőrzéssel kapcsolatban, és segítenek az 

ellenőrzési bizonyosság ellenőrzési tesztek révén elérendő észszerű szintjének meghatározásában. A 

Bizottság úgy véli, hogy noha a 2015. pénzügyi évre szóló iránymutatások javíthatók, helyes 

alkalmazásuk esetén már a jelenlegi formájukban is lehetővé teszik a tanúsító szervek számára, 

hogy az alkalmazandó szabályokkal és standardokkal összhangban véleményt fogalmazzanak meg a 

jogszerűségről és a szabályszerűségről. 

A végrehajtás első évének tapasztalatai alapján a Bizottság új, javított iránymutatásokat dolgozott 

ki, amelyek a 2018-as pénzügyi évtől kezdődően alkalmazandók. 

92. A Bizottság elégedett a KAP bizonyossági modelljével, amely ellenőrzés alatt és viszonylag 

alacsony szinten tartja a hibaarányt. A 2015-ös pénzügyi évre a természeti erőforrások tekintetében 

(amelyen belül a KAP teszi ki a kiadások 98 %-át) a Számvevőszék által megállapított általános 

hibaarány 2,9 %-ot tett ki. Az EMGA esetében, amelyből évente közel 8 millió 

kedvezményezettnek engedélyeznek kifizetést, a DG AGRI becslése szerint a hibaarány az utolsó 

két évben nem érte el a lényegességi küszöböt, a Számvevőszék által számított legvalószínűbb 

hibaarány (MLE) pedig stabilan 2,2 % volt. Az EMVA esetében a hibák Bizottság által 

megállapított mértéke az utóbbi 4 évben folyamatosan csökkent.  

Ezeket az eredményeket nem lehetett volna elérni a KAP megbízható irányítási és 

kontrollrendszere, mégpedig az IIER és a kontrollmechanizmusok piramisa nélkül, amelyben a 

bizonyosság a korábbi szintek által elvégzett munkára épül, és amelyben a tanúsító szervek munkája 

a kifizető ügynökségek ellenőrzési eredményeiből indul ki. E tekintetben a tanúsító szervek 

feladata, hogy megerősítsék a kifizető ügynökségek által elvégzett ellenőrzések eredményeit, ha 

pedig ezek nem erősíthetők meg, állapítsanak meg szabálytalansági arányt és fogalmazzanak meg 

korlátozó véleményt. A DG AGRI azonban csak korlátozott mértékben tudta felhasználni a tanúsító 

szervek 2015-re vonatkozó véleményeit, mert az elvégzett munka sok esetben még nem volt 

megbízható. 

Azokban az esetekben, amikor nem lehet a tanúsító szervek munkájára támaszkodni, a DG AGRI 

továbbra is saját ellenőrzései alapján szerez független bizonyosságot a kiadások jogszerűségére és 

szabályszerűségére nézve, és szükség esetén saját ellenőrzéseit használta fel a kifizető ügynökségek 

által jelentett hibaarányok kiegészítésére. Az eredményül kapott korrigált hibaarányok viszonylag 

alacsony mértékűek (vö. az 1. táblázattal és a fentiekkel). 

Amennyiben a Bizottság támaszkodni tud a tanúsító szervek munkájára, a tanúsító szervek által 

megállapított szabálytalansági arány hozzáadható a kifizető ügynökségek által jelentett 

hibaarányhoz, és így megbízható hibaarány számítható ki, amely tükrözi a KAP-kiadások 

jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó bizonyosság mértékét.  

Lásd még a Bizottság 1. ajánlásra adott válaszát. 

1. ajánlás. A tanúsító szervek jogszerűségi és szabályszerűségi munkáján alapuló bizonyosság 

A Bizottság részben elfogadja az ajánlást, a következők szerint: 

A Bizottság nem fogadja el azt az ajánlást, amely szerint csak akkor lehet felhasználni a tanúsító 

szervek véleményét a bizonyosság megállapításához, ha a munka elvégzésére a 2–7. ajánlásban 

meghatározott módon kerül sor, és az nem használható fel, ha a munkát a 2015-ös pénzügyi évtől 

kezdődően alkalmazandó iránymutatásokban meghatározott módon végzik el. A Bizottság úgy 

véli, hogy noha a 2015. pénzügyi évre szóló iránymutatások javíthatók, helyes alkalmazásuk esetén 



 

16 

már a jelenlegi formájukban is lehetővé teszik a tanúsító szervek számára, hogy az alkalmazandó 

szabályokkal és standardokkal összhangban véleményt fogalmazzanak meg a jogszerűségről és a 

szabályszerűségről. 

A Bizottság elfogadja azt az ajánlást, miszerint amennyiben a tanúsító szervek ellenőrzési 

munkájukat az alkalmazandó rendeletekkel és iránymutatásokkal összhangban végzik, véleményük 

fontos és értékes további építőelem, és annak kell a bizottsági bizonyosság kulcselemét képeznie. 

Ez összhangban van a DG AGRI ellenőrzési stratégiájával és a KAP alábbi egységes 

ellenőrzési/kontrollpiramisával:  

A KAP egységes ellenőrzési modellje 

 

 

93. Az akkreditációs kritériumoknak ki kell terjedniük a kifizető ügynökség teljes rendszerére és 

működésére (azaz a szervezeti szintű kontrollokra), többek között a bevezetett folyamatok és 

eljárások megfelelőségére. Az adminisztratív és a helyszíni folyamat (a kérelmek engedélyezése) 

adott sokaság tekintetében történő értékelésekor azonban a tanúsító szerv értékelésének a fő és 

kiegészítő kontrollmechanizmusokon kell alapulnia. Így az adott sokaság (vagy 

program/intézkedés) tekintetében a kontrollokat meghatározó fő és kiegészítő 

kontrollmechanizmusokat kell felhasználni az általános akkreditációs kritériumokon felül. A 

tanúsító szervek a fő és kiegészítő kontrollmechanizmusokat alkalmazzák a kiadások 

jogszerűségének és szabályszerűségének értékelésekor is (a szabályszerűségi tesztelés és a tételes 

tesztelés keretében). (Vö. a Bizottság 41–44. pontra adott válaszával.) 

Mindazonáltal a 2018-as pénzügyi évre szóló új iránymutatások egyértelművé teszik, hogy a 

tanúsító szerveknek a fő és kiegészítő kontrollmechanizmusok alapján kell értékelniük a kérelmek 

engedélyezésének folyamatát (ezen belül az adminisztratív és helyszíni ellenőrzéseket). 

94. A Bizottság elismeri, hogy jóllehet az akkreditációs feltételek szilárd alapot biztosítanak a 

kifizető ügynökség általános kontrollkeretének értékeléséhez (amelyre az ellenőrzési standardok 

szervezeti szintű kontrollként hivatkoznak), a belső kontrollrendszer jogszerűséggel és 
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szabályszerűséggel, valamint éves beszámolókkal
5
 kapcsolatos értékelését el kell különíteni 

egymástól. (Vö. a Bizottság 41–44. pontra adott válaszával.) 

A 2018-as pénzügyi évre szóló új iránymutatások, amelyek 2017 januárjában készültek el, a 

jogszerűséggel és szabályszerűséggel összefüggő folyamatok/eljárások, illetve az éves 

beszámolóval összefüggő folyamatok/eljárások egymástól való világos különválasztását célzó 

megközelítést vezettek be.  

2. ajánlás. A fő és kiegészítő kontrollmechanizmusokra összpontosító kockázatértékelés 

A Bizottság elfogadja az ajánlást, és úgy véli, hogy azt a 2018-as pénzügyi évre szóló új 

iránymutatások már végre is hajtották. A tanúsító szerveknek azt tanácsoljuk, hogy a kérelmek 

engedélyezésére szolgáló eljárások ellenőrzésekor alkalmazzák a fő és kiegészítő 

kontrollmechanizmusokat. 

95. A Bizottság hangsúlyozza, hogy az 1. mintát nemcsak a belső kontrollrendszer működésének és 

a kontrollstatisztikák megbízhatóságának az ellenőrzésére használják, hanem a kiadások 

jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó következtetés kedvezményezettek szintjén történő 

levonására is. Mindazonáltal a 2018-as pénzügyi évre szóló új iránymutatások előírják az 

ellenőrzési célkitűzések elkülönítését, amennyiben a jogszerűségi és szabályszerűségi mintát a 

következő célokra használják fel: 

– a kiadások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó következtetés levonása, 

– a vezetői nyilatkozatban és a kontrollstatisztikákban jelentett ellenőrzési eredményekre vonatkozó 

következtetés levonása, 

– a belső kontrollrendszer ellenőrzése, ha a tanúsító szerv kettős célú ellenőrzést végez, 

– hibaarány tanúsítása a helyszíni ellenőrzések arányának a 908/2014/EU rendelet 41. cikkével 

összhangban történő csökkentése céljából. 

Az IIER-kiadások esetében az alkalmazandó jogszabályok és a Bizottság kifizető ügynökségeknek 

szóló iránymutatásai olyan módszereket foglalnak magukban, amelyek célja annak biztosítása, hogy 

a minta tükrözze a teljes sokaságot (reprezentativitás). A tanúsító szerveknek mintavételezési 

műveleteik első lépésében ellenőrizniük kell, hogy a kifizető ügynökségek mintái jogszerűek és 

szabályszerűek-e, azaz hogy azokat az uniós szabályokkal és a kifizető ügynökségeknek szóló 

iránymutatásokkal összhangban választották-e ki, ideértve a reprezentativitást is. A tanúsító szervek 

mintáinak pedig a kifizető ügynökségek által kiválasztott sokaságot kell reprezentatívan 

leképezniük. 

96. Az IIER-tranzakciók esetében a helyszíni ellenőrzések és az ellenőrzések ismételt elvégzésének 

időzítésével kapcsolatos problémák a mezőgazdasági területek változó realitásaiból erednek.  

Kritikus jelentőségű tehát, hogy a kifizető ügynökségek a megfelelő időpontban, azaz a kifizetések 

előtt elvégezzék az elsődleges ellenőrzést, és a tanúsító szervek röviddel a kifizető ügynökségek 

után vonuljanak ki a helyszínre, hogy minden támogathatósági elemet újra tudjanak ellenőrizni. Ha 

az ismételt ellenőrzésre későn kerül sor, óriási annak a kockázata, hogy nem kerül sor a helyszínen 

minden támogathatósági elem ellenőrzésére, vagy a realitások teljes mértékben megváltoztak, és így 

az ellenőrzés megismétlése lehetetlenné vált. 

3. ajánlás. Biztosítékok a kifizető ügynökségek helyszíni ellenőrzésein alapuló, az IIER-

tranzakciókból történő mintavételre vonatkozóan  

                                                            
5 Kifizetések végrehajtása, elszámolás, előlegek és biztosítékok; adósságkezelés. 
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A Bizottság elfogadja az ajánlást, és úgy véli, hogy azt a 2018-as pénzügyi évre szóló új 

iránymutatások már végre is hajtották. Az új iránymutatásokat a következő szempontok 

tekintetében megerősítettük: 

Első francia bekezdés: 

a tanúsító szervnek ellenőriznie kell, hogy a kifizető ügynökség mintáját a vonatkozó 

jogszabályokkal, szabályokkal és iránymutatásokkal összhangban választották-e ki, ideértve a 

reprezentativitást is, majd a tanúsító szervnek ellenőriznie kell saját mintájának reprezentativitását 

is.  

 

Második francia bekezdés: 

az időzítésnek kritikus jelentősége van az IIER-ellenőrzések ismételt elvégzése esetén: az 

iránymutatások tartalmazzák az ellenőrzési tevékenységek ajánlott időzítését. 

Harmadik francia bekezdés: 

az ellenőrzési eljárások részeként a tanúsító szervnek ellenőriznie kell a kontrollstatisztikákban 

jelentett ellenőrzési eredmények teljességét és bizonyosságát. 

97. A Bizottság egyetért abban, hogy a nem IIER-sokaságok tekintetében nincs egyezőség az adott 

évben a kifizető ügynökség által elvégzett ellenőrzések és a pénzügyi évi kifizetések között. 

Mindazonáltal, mivel a nem IIER-intézkedések többsége nem időkorlátos, a tanúsító szerv további 

tranzakciókat ellenőrizhet, ha a már ellenőrzött tranzakciók egy részét nem fizették ki az év során. 

A kifizetetlen tranzakciók még mindig felhasználhatók a vezetői nyilatkozat és az ellenőrzési 

eredmények, valamint a belső kontrollrendszer eredményességének megerősítéséhez (vagy meg 

nem erősítéséhez). 

4. ajánlás. A nem IIER-tranzakciók kifizetéseken alapuló mintavétele 

A Bizottság elfogadja az ajánlást, és úgy véli, hogy azt a 2018-as pénzügyi évre szóló új 

iránymutatások már végre is hajtották. Időbeli korlátok esetén, pl. a sok, év végéhez közeli 

kifizetéssel járó intézkedések esetében azt ajánljuk, hogy a tanúsító szerv becsült kifizetéseket 

használjon fel.  

98. A Bizottság úgy véli, hogy a KAP-keretben, kiváltképp az IIER-nek a hibák megelőzéséhez és a 

hibák szintjének csökkentéséhez való hozzájárulását figyelembe véve megfelelő ellenőrzési 

bizonyíték az adminisztratív ellenőrzések ismételt végrehajtása. Ez magában foglalja a kifizető 

ügynökség személyzetének megkérdezését az elvégzett ellenőrzésekkel, a támogatási kérelem és az 

igazoló dokumentumok ellenőrzésével, valamint a nyilvántartásokban és az IIER-rendszerek 

esetében a MePaR-ban való ellenőrzésekkel kapcsolatban. A nem IIER-kiadások esetében az 

adminisztratív ellenőrzések és a tanúsító szervek általi újbóli elvégzésük helyszíni látogatásokat 

(vizsgálatokat) is magukban foglalnak, például a beruházási projektek keretében megépített vagy 

beszerzett tárgyi eszközök létezésének ellenőrzése céljából. 

A Bizottság úgy véli emellett, hogy a kifizető ügynökségek által elvégzett ellenőrzések újbóli 

elvégzése általában elegendő ahhoz, hogy a tanúsító szervek értékeljék a kiadások jogszerűségét és 

szabályszerűségét. Az olyan kifizetések helyszíni ellenőrzése, amelyeket a kifizető ügynökség nem 

ellenőrzött a helyszínen, általában nem eredményezne további hasznos bizonyítékokat, és olyan 

eredményeket ad, amelyek nem hasonlíthatók össze a kifizető ügynökség ellenőrzéseinek az 

eredményeivel.  

99. Az iránymutatásokat azon minimumnak kell tekinteni, amely szükséges a Bizottságnak való 

megfeleléshez, és azok nem korlátozhatják a tanúsító szerveket abban, hogy adott esetben ennél 

többet tegyenek. 
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A Bizottság úgy véli, hogy a KAP-kiadásokkal és azok irányítási és kontrollrendszerével 

összefüggésben a bizonyosság megerősítésének és az észszerű bizonyosságra vonatkozó ellenőrzési 

vélemény megfogalmazásának a leghatékonyabb módja az újbóli elvégzés.  

Mint azt a 60–70. bekezdésre adott válaszaiban kifejti, a Bizottság iránymutatásaiban azt ajánlja a 

tanúsító szervnek, hogy ugyanazokat az ellenőrzéseket végezze el újra (helyszíni ellenőrzések és 

adminisztratív ellenőrzések, vagy csak adminisztratív ellenőrzések), mint a kifizető ügynökség, 

hogy összehasonlítható eredményeket kapjon. Ezenfelül az iránymutatások nem korlátozzák a 

tanúsító szerveket az ellenőrzések újbóli elvégzésére, hanem az ellenőrzések ismételt elvégzését 

más technikákkal kombinálhatják, hogy elegendő és megfelelő ellenőrzési bizonyítékot gyűjtsenek. 

Mivel a tanúsító szervek az adminisztratív ellenőrzéseket is ismételten elvégzik, a dokumentumok 

és nyilvántartások átvizsgálása, valamint a tájékoztatáskérés szintén az általuk használt gyakori 

technikák közé tartozik. 

A 2018-as pénzügyi évre szóló új iránymutatásokban a Bizottság azt ajánlja a tanúsító szerveknek, 

hogy az elkülönülő ellenőrzési célkitűzésekre (a beszámoló ellenőrzése, illetve a jogszerűségi és 

szabályszerűségi ellenőrzés) két külön mintát használjanak. A Bizottság már azonosított és magáévá 

tett egy olyan megközelítést, amely hatékony és eredményes ellenőrzést tesz lehetővé, úgymint: 

kettős célú tesztelés az ellenőrzési célkitűzések, valamint a tételes és szabályszerűségi tesztelés 

között
6
, stb. Az ellenőrzési technika nem az újbóli elvégzésre, hanem a kifizető ügynökségek 

ellenőrzéseinek a körére korlátozódik. Így ha valamely kifizető ügynökség egy tranzakciót csak 

adminisztratívan ellenőrzött, a tanúsító szervnek ugyanezt kell tennie – ellenőriznie kell az 

adminisztratív ellenőrzést annak újbóli elvégzése, vizsgálat, tájékoztatáskérés, analitikus 

ellenőrzések stb. révén. 

Figyelembe véve, hogy útmutatást kell nyújtani a tanúsító szerveknek arra vonatkozóan, hogy 

hogyan találják meg a helyes egyensúlyt a költségek és hasznok között, a Bizottság 2018-as 

pénzügyi évre szóló iránymutatásai arra kérik a tanúsító szerveket, hogy statisztikailag reprezentatív 

mintákat válasszanak ki az IIER ismételt helyszíni ellenőrzéseihez. A nem IIER-kiadások esetében 

minimum 30 helyszíni ellenőrzést kell megismételni. Az ismételt ellenőrzések eredményeit a teljes 

sokaságra extrapolálják. 

5. ajánlás. A helyszínen végzett tételes tesztelés  

A Bizottság részben elfogadja az ajánlást, a következők szerint: 

1) A Bizottság nem fogadja el az ajánlást, amennyiben azzal járna, hogy a tanúsító szervek a 

helyszínen ellenőriznének olyan tranzakciókat, amelyeket a kifizető ügynökségek nem ellenőriztek 

a helyszínen. Ez nem lenne összhangban a Bizottság KAP-ra vonatkozó bizonyossági modelljével, 

és nem hozna a kifizető ügynökségek ellenőrzéseiből adódó eredményekkel összehasonlítható 

eredményeket. Ezenfelül, különösen a nem IIER-tranzakciók esetében a kifizető ügynökségek által 

korábban a helyszínen nem ellenőrzött tranzakciók helyszíni ellenőrzése általában nem 

eredményezne további hasznos bizonyítékokat. 

Figyelembe véve, hogy útmutatást kell nyújtani a tanúsító szerveknek arra vonatkozóan, hogy 

hogyan találják meg a helyes egyensúlyt a költségek és hasznok között, a Bizottság 2018-as 

pénzügyi évre szóló iránymutatásai arra kérik a tanúsító szerveket, hogy statisztikailag reprezentatív 

mintákat válasszanak ki az IIER ismételt helyszíni ellenőrzéseihez. A nem IIER-kiadások esetében 

minimum 30 helyszíni ellenőrzést kell megismételni. Az ismételt ellenőrzések eredményeit a teljes 

sokaságra extrapolálják. A Bizottság úgy véli, hogy a KAP-keretben ez a kiegyensúlyozott 

megközelítés elégséges lenne a tanúsító szervek számára ahhoz, hogy megbízható véleményt 

fogalmazhassanak meg a kiadások jogszerűségéről és szabályszerűségéről. 

                                                            
6 Egy tranzakció különféle ellenőrzési vizsgálatokhoz való felhasználásának lehetősége. 



 

20 

2) A Bizottság elfogadja az ajánlást azzal kapcsolatban, hogy a tanúsító szervek számára lehetővé 

kell tenni minden általuk szükségesnek tartott ellenőrzési lépés és eljárás végrehajtását, és úgy véli, 

hogy ez az ajánlás már megvalósult. 

100. A jelenlegi iránymutatásokban használt integrált megközelítés miatt a tanúsító szerveket két 

hibaarány kiszámítására kérték, amelyek a jogszerűségre és szabályszerűségre vonatkoznak. A 

2018-as pénzügyi évre szóló új iránymutatások mindazonáltal módosítják ezt a megközelítést (vö. a 

Bizottság 6. ajánlásra adott lenti válaszával). 

101. A folytonosság biztosítása érdekében a 2015. évre – a tanúsító szervek bővített munkájának 

első évére – szóló iránymutatások kidolgozására a korábbi évek pénzügyi záróelszámolása 

tekintetében használt iránymutatások alapján került sor. Továbbá, a 2015-ös iránymutatások az 

1306/2013/EU rendelet 9. cikke (2) bekezdésének b) pontjával összhangban integrált 

megközelítésen és mintavételezésen alapultak, amelynek keretében a jogszerűségi és 

szabályszerűségi vizsgálatokat, hibaértékelést és a hibák jelentését az éves beszámolóra vonatkozó 

hasonló tevékenységekkel együtt végzik. Ebből következően az integrált megközelítés keretében az 

ERR-t használják fel a jogszerűség és szabályszerűség értékeléséhez, valamint az éves beszámolók 

értékeléséhez is.  

6. ajánlás. A jogszerűségre és szabályszerűségre vonatkozó egységes hibaarány  

A Bizottság elfogadja az ajánlásokat, és úgy véli, hogy azokat már végrehajtotta.  

A 2018-as évre szóló új iránymutatások értelmében a megfelelőségi és pénzügyi záróelszámolási 

eljárásokat világosan külön kell választani egymástól. E célból a tanúsító szerveknek két külön 

hibaarányt kell kiszámítaniuk: egy hibaarányt (ERR), amely csak az éves beszámolók 

ellenőrzéséből származó hibákat foglalja magában, és egy szabálytalansági arányt (IRR), amely a 

kifizető ügynökség által fel nem tárt jogszerűségi és szabályszerűségi hibákat foglalja magában. Az 

IRR-t mind a jogszerűségre és szabályszerűségre vonatkozó ellenőrzési véleményhez, mind a 

vezetői nyilatkozatban foglalt állítások megerősítéséhez (vagy meg nem erősítéséhez) fel kell 

használni. Az IRR-t használják majd fel a kifizető ügynökségek által jelentett ellenőrzési 

eredmények kiegészítésére. 

102. A szabálytalansági arány (IRR) annak becslésére szolgál, hogy a kifizető ügynökség 

ellenőrzéseinek az eredményei mennyivel térnek el a tanúsító szerv általi ismételt ellenőrzés 

eredményeitől, vagyis a tanúsító szerv mennyi hibát nem tárt fel. Ezért észszerű feltételezni, hogy 

ha a kifizető ügynökség hibát talál, ezt a hibát kifizetés előtt korrigálják. A tanúsító szerv hibájának 

csak azt kell tükröznie, hogy mennyi hibát nem tártak fel és ennek következtében nem korrigáltak a 

kifizetés előtt. Ez az oka annak, hogy a hibák kétszeres beszámításának elkerülése érdekében miért 

nem helyénvaló, hogy a tanúsító szervek a kedvezményezett kérelmét is figyelembe vegyék, mivel 

a különbség egy olyan részt is magában fog foglalni, amelyet a kifizető ügynökség már korrigált, és 

a kontrollstatisztikákban jelentett. 

103. A tanúsító szervek munkája a nemzetközileg elfogadott könyvvizsgálati standardokkal 

összhangban mintákon alapul. Mindenesetre a szabálytalansági arány kiszámításához az ismételt 

helyszíni ellenőrzések során megállapított összes hibát extrapolálni kell a sokaság fennmaradó 

részére (függetlenül attól, hogy megoldották-e e problémákat a kifizetés előtt vagy sem). 

A DG AGRI hasonló megközelítést követ az éves tevékenységi jelentésben a fennmaradó hibaarány 

kiszámítása során. 

7. ajánlás. Az ellenőri vélemény által lefedett mintára nézve reprezentatív hibaarány  

A Bizottság elfogadja az ajánlást, és úgy véli, hogy azt már végrehajtotta.  

A 2018-as pénzügyi évre szóló új iránymutatások meghatározzák, hogy az IIER-sokaságok 

szabálytalansági arányának a kifizető ügynökség helyszíni ellenőrzésre véletlenszerűen kiválasztott 
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mintáján kell alapulnia, a részsokaságra vonatkozó extrapolált eredményt azonban ezután a teljes 

sokaságra extrapolálják, hogy levonják az összes IIER-kiadás jogszerűségére és szabályszerűségére 

vonatkozó következtetést.  

A nem IIER-sokaságok esetében az iránymutatások kismértékben eltérő megközelítést határoznak 

meg, hogy figyelembe vegyék az intézkedések eltérő kialakítását, és hogy a kifizető ügynökségek 

véletlenszerű mintái nem feltétlenül minden esetben reprezentatívak. Ezért a tanúsító szervek által 

kiszámítandó szabálytalansági aránynak az összes kiadásból vett mintán kell alapulnia, amelyet 

aztán extrapolálnak. 

104. A Bizottság úgy véli, hogy a 2018-as pénzügyi évre szóló új iránymutatásokkal már 

megvalósult a 2., 3., 4., 6. és 7. ajánlás, és az 5. ajánlás Bizottság által elfogadott része is 

megvalósult. Mivel a 2018-as pénzügyi év IIER-kifizetései a kedvezményezettek 2017 tavaszán 

benyújtott és az azonos termesztési időszakban ellenőrizendő kérelmeinek felelnek meg, a 

végrehajtásnak reálisnak kell lennie: az új iránymutatások végrehajtása előkészítő munkát – 

amennyiben a tanúsító szervek nem állami szervek, ennek részeként közbeszerzési eljárásokat – 

tesz majd szükségessé a tagállamok részéről. A legtöbb tagállam már tájékoztatta a Bizottságot, 

hogy csak a 2019-es pénzügyi évtől kezdődően tudja alkalmazni az új iránymutatásokat. 



 
Esemény Dátum 

Az ellenőrzési feladatterv elfogadása / az ellenőrzés megkezdése 13.1.2016 

A jelentéstervezet hivatalos megküldése a Bizottságnak (vagy más 
ellenőrzött félnek) 

6.2.2017 

A végleges jelentés elfogadása az egyeztető eljárás után 22.3.2017 

A Bizottság (vagy más ellenőrzött fél) válaszainak beérkezése az 
összes uniós nyelven 

26.4.2017 

 

 



Az ellenőrzés a közös agrárpolitika kiadásainak 
jogszerűségéről és szabályszerűségéről szóló 
véleményeket tagállami szinten kiadó tanúsító szervek 
szerepére irányult. A közös agrárpolitika teszi ki az uniós 
költségvetés közel 40 százalékát. Megvizsgáltuk, hogy az 
Európai Bizottság által 2015-ben létrehozott keretek 
lehetővé tették-e a tanúsító szervek számára, hogy az 
uniós rendeletekkel és nemzetközileg elfogadott 
ellenőrzési standardokkal összhangban alakítsák ki 
véleményüket. Ezek a keretek előrelépést jelentenek az 
egységes ellenőrzési modell felé, azonban jelentős 
hiányosságok is felmerülnek velük kapcsolatban. Több 
ajánlást is megfogalmazunk e keretek javítása érdekében, 
amelyeket a tervek szerint 2018-ban hatályba lépő új 
bizottsági iránymutatások révén kell megvalósítani.
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