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GLOSSZÁRIUM AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ÉVES JELENTÉSÉHEZ 

Bevezetés 

E glosszárium az éves jelentésben használt szakkifejezések egyszerű és érthető 
magyarázatával segíti az olvasókat a jelentés értelmezésében. A hivatalos jogi 
fogalommeghatározásoknak a vonatkozó jogszabályszövegekben lehet utánanézni. 

Az uniós intézményekről, jogszabályokról, beszámolókról és szakpolitikákról a következő 
internetes oldalak tartalmaznak részletesebb definíciókat és magyarázatokat: 

- az EU Kiadóhivatalának honlapja: 

http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html 

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary.html 

- az Európai Bizottság főigazgatóságainak honlapjai, például: 

http://ec.europa.eu/budget/explained/glossary/glossary_en.cfm 

https://ec.europa.eu/agriculture/glossary_hu 

http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/what/glossary 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/reference_term
s.html 

A 

Alaptámogatási rendszer: 

Az alaptámogatási rendszer 2015-ben, a közös agrárpolitika 2013-as reformját követően 
váltotta fel az egységes támogatási rendszert. A rendszer működése a kérelmező által 2015-
ben bejelentett támogatható földterülethez kapcsolódó támogatási jogosultságokon alapul. 
Minden egyes – egy hektár támogatható földterület jogán aktivált – támogatási jogosultság a 
támogatási jogosultság értékével egyenlő kifizetést eredményez az alaptámogatási rendszer 
keretében. Az alaptámogatási rendszer 18 tagállamban működik; az új szabályok szerinti első 
éves kifizetésekre 2016-ban került sor. 

Állami támogatás: 

A tagállami hatóságok által vállalkozások számára bármilyen formában nyújtott olyan 
közvetlen vagy közvetett pénzügyi támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy 
bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal 
fenyeget. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés a közös piacon belül általában csak 
kellően indokolt esetben engedi meg az állami támogatást. Az állami támogatásra vonatkozó 
uniós szabályok határozzák meg, hogy az ilyen támogatás mikor torzítja a versenyt (illetve 
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mikor áll fenn ilyen veszély). Az állami támogatások e szabályokkal való 
összeegyeztethetőségének értékelése a Bizottság kizárólagos hatáskörébe tartozik; a 
vonatkozó határozatokat az Európai Bíróság felülvizsgálhatja. 

Állandó gyepterület: 

Legalább öt egymást követő évig gyep vagy egyéb egynyári takarmánynövény (vetés nélküli 
vagy vetéssel történő) termesztésére használt, a mezőgazdasági üzem vetésforgójában nem 
szereplő földterület. 

Átvitel: 

Engedélyezett, de fel nem használt előirányzatok átvitele egyik évről a másikra, a 
költségvetési rendeletben előírt megalapozott indokok miatt. A kiadásokat és a bevételeket 
rendszerint egyszerre csak egy évre tervezik és engedélyezik („az évenkéntiség elve”). Az 
operatív kiadások esetében az előirányzatok átvitelére csak kivételes esetben kerülhet sor. 
Az igazgatási kiadásoknál azonban a tárgyévet követő évben kiszámlázott tevékenységek 
esetében automatikusan és rutinszerűen történik meg az előirányzatok átvitele. 

Az Unió konszolidált beszámolója: 

Az összes uniós intézmény és ügynökség összevont beszámolója, amelyet a Bizottság 
egyetlen összefoglaló dokumentum formájában tesz közzé, és amely nem tartalmazza az 
intézmények és ügynökségek egymás közötti elszámolásait. 

B 

Beavatkozási logika: 

Az értékelt szükségletek és követett célkitűzések uniós fellépésekkel való összhangját, 
valamint a fellépés várható eredményét ismertető fogalmi keret. 

Becsült hibaszint: 

A valamely kifizetési osztályt érintő hibaarányra vonatkozó legjobb éves becslésünk. 
Számítása a tranzakciók reprezentatív mintáján végzett tesztek eredménye alapján történik. 
A kifizetések teljes összegén belül a téves kifizetések százalékos arányában fejezik ki. Ez a 
százalékos arány 95%-os valószínűséggel egy alsó és egy felső határérték közötti 
konfidenciaintervallumon belül található. 

Bruttó nemzeti jövedelem (GNI): 

A gazdaság összes rezidense által egy adott időszakban szerzett teljes bevétel összege. Az 
uniós kifizetések évenkénti felső határát a GNI alapján – az uniós GNI 1,20%-ában – 
határozzák meg. A tagállamok uniós hozzájárulásait is nagyrészben aszerint állapítják meg, 
hogy az adott tagállam GNI-je hány százalékát adja az Unió összesített GNI-jének. 
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C 

Céltartalék: 

A számvitelben a mérlegben nyilvántartott bizonytalan időzítésű, illetve összegű 
kötelezettséget jelenti. 

Címzett bevétel: 

Olyan bevétel, amelyet eredete miatt valamely konkrét kiadásra irányoznak elő (ilyenek 
például a tagállamok vagy harmadik országok által egyes konkrét kutatási programokra 
befizetett hozzájárulások). A címzett bevételek kivételt képeznek azon költségvetési elv alól, 
amely értelmében a teljes bevétel a teljes kiadás fedezésére szolgál. 

Csekély összegű (de minimis) támogatás: 

Egy bizonyos felső korlátot (egy hároméves időszakban, kedvezményezettenként) meg nem 
haladó állami támogatási összegek, amelyek az egységes piaccal összeegyeztethetőnek 
minősülnek, és ezáltal mentesülnek a Bizottság általi jóváhagyás követelménye alól. 

D 

E 

Egységes területalapú támogatási rendszer: 

Egy tíz tagállamban alkalmazott területalapú támogatási rendszer, amelynek keretében 
hektáronként azonos összegű támogatást nyújtanak. 

Egyszerűsített költségelszámolási mód: 

A támogatási összegeknek a ténylegesen felmerült költségektől független módon történő 
kiszámítási módszere. Az egyszerűsített költségelszámolás főbb formái a standard 
egységköltség, az átalányfinanszírozás (amelynek kiszámítása az egyéb támogatható 
költségkategóriák százalékában történik), valamint a konkrét outputok vagy eredmények 
eléréséhez kötött egyösszegű támogatások alkalmazása. 

Ellenőrző hatóság: 

Rendszerellenőrzéseket, illetve az operatív programokkal összefüggő műveletek ellenőrzését 
végző szerv (például az államkincstár vagy pénzügyminisztérium valamely szervezeti 
egysége), amely megállapításairól az illetékes irányító és igazoló hatóságoknak készít 
jelentést. Éves jelentést nyújt be a Bizottságnak, amelyben bizonyosságot nyújt az irányítási 
és kontrollrendszerek megfelelő működéséről, és ebből következően az igazolt kiadások 
jogszerűségéről és szabályszerűségéről. E hatóságnak függetlennek kell lennie a 
pénzeszközöket kezelő szervektől. 
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Előirányzat: 

A költségvetésben egy konkrét célra engedélyezett pénzösszeg. 

Eredmény: 

A teljesítményértékelés alkalmazásában az egyes projektek vagy programok azonnali, 
mérhető hatása. 

Értékelés: 

Az egyes uniós fellépések eredményességének, hatékonyságának, koherenciájának, 
relevanciájának és uniós hozzáadott értékének felmérése. 

Európa 2020 stratégia: 

Az Európai Unió 2010-ben indított tízéves munkahelyteremtési és növekedési stratégiája, 
amelynek célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés feltételeinek 
megteremtése. 

Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA): 

Az Európai Parlament és a Tanács rendeletén alapuló, az EBB és az Európai Bizottság közötti 
megállapodás útján végrehajtott beruházástámogatási rendszer, amelynek célja 
finanszírozás mozgósítása különféle Unió-szerte végrehajtandó stratégiai projektek számára. 

Európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok): 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap, a Kohéziós Alap, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap, amelyek 
tekintetében a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret közös szabályokat határoz meg (lásd: 
az 1303/2013/EU rendelet, azaz a közös rendelkezésekről szóló rendelet). Jelenleg ez az öt 
megosztott irányítású alap együttesen az uniós kiadások több mint felét teszi ki. Az alapok 
átfogó célja az Unión belüli regionális egyensúlytalanságok csökkentése. 

Éves tevékenységi jelentés: 

Az egyes bizottsági főigazgatóságok főigazgatói által a biztosoknak benyújtott belső irányítási 
jelentés. Az éves tevékenységi jelentés bemutatja az adott főigazgatóság irányítási és 
belsőkontroll-rendszerét, valamint a főigazgatóságnak az irányítási tervében meghatározott 
fő célkitűzések és tevékenységek terén elért teljesítményét. Az éves tevékenységi jelentés 
tartalmazza az adott főigazgatónak vagy osztályvezetőnek a jelentésben foglalt pénzügyi 
információkról tett nyilatkozatát is. 
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F 

Félidős értékelés: 

A többéves pénzügyi keret adott időpontig történt végrehajtásával kapcsolatos főbb 
szempontok áttekintése, figyelemmel az értékelés elkészítésekor uralkodó gazdasági 
helyzetre és előrejelzésekre (utolsó közzététel: 2016). 

Felső korlát: 

Egyes kiadások vagy bevételek jogszabályban vagy megállapodásban – például a saját 
forrásokról szóló határozatban vagy a többéves pénzügyi keretben – rögzített felső 
határértéke. A TPK a kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében minden egyes kiadási 
fejezetre egyedi éves felső korlátot határoz meg, míg a kifizetési előirányzatokra egyetlen 
közös éves felső korlát vonatkozik. 

Fennmaradó kockázati, illetve hibaarány: 

A kiadások azon fennmaradó része, amely az összes korrekciós intézkedés figyelembevétele 
után sem minősül jogszerűnek és szabályszerűnek. A „hibaarány” és „kockázati arány” 
kifejezéseket a különböző kiadási területek azonos jelentéstartalommal alkalmazzák. 

Fenntartás: 

Az éves tevékenységi jelentés kapcsán a főigazgató akkor él fenntartással, ha nem tudja 
megerősíteni a főigazgatóság által teljesített kifizetések jelentős részének szabályszerűségét, 
vagy ha potenciálisan komoly kockázatok állnak fenn a Bizottság jó hírnevét illetően. 

Függő kötelezettség: 

A számvitel alkalmazásában egy olyan kötelezettség, amely egy bizonytalan jövőbeli 
esemény eredményétől függően felmerülhet. Az ilyen kötelezettséget akkor rögzítik a 
beszámolóban, ha felmerülése valószínűsíthető és összege észszerűen megbecsülhető. 

G 

Gazdasági eredmény: 

Az Unió konszolidált beszámolójában az összes bevétel és az összes kiadás közötti 
különbözet. Ez az eredményszemléletű tétel azt mutatja meg, hogy az események milyen 
pénzügyi hatást gyakoroltak az adott év beszámolójára. A gazdasági eredmény ezért nem 
azonos a költségvetési eredménnyel, amely a bevétel (a beérkező pénzösszegek) és a 
teljesített kifizetések közötti különbözetet jelenti. 

Gondos pénzgazdálkodás: 

A gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség elvét ötvöző, a költségvetési rendelet 
30. cikkének (2) bekezdésében meghatározott fogalom: „A gazdaságosság elve megköveteli, 
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hogy az intézmény által a tevékenységei folytatására felhasznált források a megfelelő 
időben, a megfelelő mennyiségben és minőségben, illetve a legjobb áron álljanak 
rendelkezésre. A hatékonyság elve az igénybe vett források és az elért eredmények közötti 
legkedvezőbb arányra vonatkozik. Az eredményesség elve azt jelenti, hogy a kitűzött konkrét 
célok és a kívánt eredmények megvalósulnak.” 

H 

Hatás: 

A teljesítményértékelés alkalmazásában az egyes projektek vagy programok elkészültét 
követő bizonyos időszak után megfigyelhető hosszabb távú társadalmi-gazdasági 
következmények. 

Hiba: 

A jogi és szerződéses követelmények be nem tartásából eredő szabálytalanság. 

I 

Időközi kifizetés: 

Az Unió által valamely kedvezményezettnek kifizetési kérelem alapján, még az érintett 
projekt vagy fellépés megvalósulása előtt teljesített kifizetés. Időközi kifizetésre rendszerint 
akkor kerül sor, ha a szerződésben vagy támogatási szerződésben előírtak szerint kellő 
előrehaladás történt a projekt vagy fellépés megvalósításában. 

Igazoló hatóság: 

Az irányító hatóság által bejelentett kiadások jogszerűségének és szabályszerűségének 
ellenőrzését végző szerv, amely e követelmények teljesüléséről bizonyosságot nyújt a 
Bizottságnak. 

Input: 

A teljesítményértékelés alkalmazásában az egyes szakpolitikák, projektek vagy programok 
végrehajtásához szükséges pénzügyi, emberi, anyagi, szervezeti vagy szabályozási 
erőforrások. 

Integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer (IIER): 

A tagállamok által a közös agrárpolitika keretében a mezőgazdasági termelőknek folyósított 
kifizetések igazgatására és ellenőrzésére alkalmazott rendszer, amely a mezőgazdasági 
termelők, a támogatási kérelmek, az állatok és a támogatási jogosultságok adatait tároló 
adatbázisokból, valamint a MePaR adatbázisból áll. 
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Irányító hatóság: 

Egy tagállam által az operatív program irányítására kijelölt nemzeti, regionális vagy helyi 
hatóság (illetve magánszervezet). Feladatai közé tartozik a támogatandó projektek 
kiválasztása, a projektek végrehajtásának monitoringja, valamint a Bizottság felé történő 
beszámolás a pénzügyi szempontokról és az elért eredményekről. Az irányító hatóság 
ezenfelül a Bizottság, az Európai Számvevőszék vagy valamely tagállami hatóság (például az 
ellenőrző hatóság) által végzett ellenőrzést követően pénzügyi korrekciókat szabhat ki a 
kedvezményezettekre. 

J 

K 

Kedvezményezett: 

Az uniós költségvetésből támogatásban részesülő természetes vagy jogi személy. 

Kedvezményezett: 

A költségvetési rendeletben használt kifejezés az uniós finanszírozású pénzügyi eszközből 
hitelben, garanciában vagy befektetésben részesülő természetes vagy jogi személy 
jelölésére. A kifejezés olyan természetes vagy jogi személyt is jelenthet, aki nem részesül 
ténylegesen támogatási kifizetésben, azonban élvezi valamely uniós finanszírozású 
tevékenység előnyeit: például részt vesz egy uniós támogatású tanfolyam keretében 
biztosított képzésben vagy egy foglalkoztatási kezdeményezésben (lásd még: a 
kedvezményezett további meghatározása). 

Kifizető ügynökség: 

Ezt a szervet a tagállami hatóságok jelölik ki a közvetlen támogatások és a piaci intézkedések 
igazgatására. Voltaképpen az irányító és igazoló hatóságokkal azonos funkciót lát el a 
mezőgazdaság területén. 

Konfidencia(-intervallum): 

A tényleges hibaszintet csak úgy lehetne megismerni, ha az összes tranzakciót ellenőriznénk. 
Ehelyett mintavételen alapuló megközelítést alkalmazva 95%-os konfidencia-intervallumot 
számítunk ki, azaz 95%-os biztonsággal állítjuk, hogy a tényleges hibaszint a megadott 
tartományba esik. 

Korrekciós képesség: 

A jogszabályi vagy szerződéses rendelkezések megsértésével járó kiadások becsült összege, 
amelyek esetében a szabálytalanságot az illetékes hatóság vagy bizottsági főigazgatóság a 
kifizetés engedélyezése után tárta fel és korrigálta. A kifejezés ugyanakkor a tagállamoknak, 
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illetve a bizottsági főigazgatóságoknak a szabálytalan kiadások feltárására és korrigálására 
való képességét is jelenti. 

Kölcsönös megfeleltetés: 

A közös agrárpolitika egyik mechanizmusa, amely keretében a mezőgazdasági termelők csak 
akkor részesülnek a kifizetések teljes összegében, ha betartanak bizonyos 
környezetgazdálkodási, köz- és állategészségügyi, állatjóléti és területgazdálkodási 
szabályokat. 

Költségvetési hatóság: 

Az uniós költségvetés kialakítására jogosult intézmények, azaz az Európai Parlament és a 
Miniszterek Tanácsa. 

Költségvetési rendelet: 

Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete az 
Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról. A költségvetési rendelet 
jelenti az uniós költségvetés megállapítására és végrehajtására, valamint az Unió 
pénzügyeinek kontrolljára vonatkozó elvek és eljárások elsődleges forrását. 

Költségvetés-módosítási tervezet: 

A Bizottság javaslata az adott év elfogadott költségvetésének bizonyos pontokon való 
módosítására. 

Költségvetés-támogatás: 

A fejlesztési támogatás egyik formája (a TPK 4. fejezete („Globális Európa”), EFA-k). A 
költségvetés-támogatás elemei a partnerország államkincstári számlájára utalt kifizetések, 
teljesítményértékelés, kapacitásfejlesztés és a partnerországgal folytatott párbeszéd. 
A Bizottság a költségvetés-támogatás három típusát különbözteti meg: jó kormányzással és 
fejlesztéssel kapcsolatos szerződés, ágazati reformokra irányuló szerződés és államépítési 
szerződés. 

Kötelezettségvállalás visszavonása: 

Olyan aktus, amelynek révén (részben vagy teljes egészében) törölnek valamely meglévő 
kötelezettségvállalást. 

Kötelezettségvállalás: 

Egy költségvetési összeg konkrét kiadási tételek finanszírozására való elkülönítése, ami csak 
bizonyos feltételek mellett lehetséges. Ezeknek az összegeknek a célhoz kötése teszi 
lehetővé az Unió számára különféle szerződések és támogatási szerződések aláírását, illetve 
egyéb pénzügyi hatással járó döntések meghozatalát. 
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Közbeszerzés: 

Áruk, szolgáltatások és kivitelezési munkák uniós, nemzeti, regionális vagy helyi szintű 
közintézmények vagy közjogi szervezetek általi beszerzésének folyamata. Túlnyomórészt 
közfinanszírozású beszerzések esetében a közbeszerzési szabályok és elvek a 
magánvállalkozásokra nézve is kötelező érvényűek. 

Közös agrárpolitika (KAP): 

1962-ben alapított mechanizmus, amelynek célja többek között az élelmiszerbiztonság 
garantálása és megfelelő életszínvonal biztosítása az uniós mezőgazdasági termelők 
számára. A KAP 1992-ben, 2003-ban és 2013-ban jelentős reformokon ment át. 

Közvetett költségek: 

Valamely uniós projekthez vagy fellépéshez, de amellett a kedvezményezett más 
tevékenységeihez is hozzájáruló költségek (más néven „általános költségek”). Ezek a 
költségek nem kapcsolódnak közvetlenül az uniós projekthez vagy fellépéshez, hanem 
bizonyos paraméterek (költségtényezők) alapján számítják ki azok arányát a 
kedvezményezett különféle tevékenységei között. 

Közvetlen irányítás: 

Olyan irányítási mód, amely keretében – ellentétben a megosztott irányítással – közvetlenül 
maga a Bizottság menedzsel egy alapot vagy programot (választja ki a vállalkozókat, ítéli oda 
a támogatásokat, utalja át a forrásokat, kíséri figyelemmel a tevékenységeket stb.). 

Közvetlen támogatás: 

A mezőgazdasági termelőknek a közös agrárpolitika keretében fizetett jövedelempótló 
támogatás: ide tartozik többek között a termeléstől függő, illetve a termeléstől független 
területalapú támogatás is. 

Külön értékelés: 

Az uniós tevékenységek egyes főbb területeiről készített értékelés, amely kiegészíti az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében az Európai Számvevőszék által 
kibocsátott megbízhatósági nyilatkozatot. A Számvevőszék külön értékelésnek tekinti az 
éves jelentésében szereplő olyan fejezeteket, amelyek a többéves pénzügyi keret valamely 
fejezetének szabályszerűségéről, illetve a költségvetési és pénzgazdálkodásról vagy a 
teljesítményről adnak értékelést. 

L 

Lényegességi küszöb: 

A hibás vagy szabálytalan kiadásoknak az ellenőrzött uniós kiadásokon belüli azon 
részaránya, amely felett a hiba az ellenőrzés szempontjából jelentősnek (lényegesnek) 
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tekintendő, és valószínűsíthetően befolyásolja az Unió konszolidált beszámolójának 
felhasználóját. A Számvevőszék 2%-os lényegességi küszöböt alkalmaz véleményei 
elkészítése során, tekintetbe véve a feltárt hiba jellegét és hátterét. 

M 

Megbízhatósági nyilatkozat: 

Az Európai Számvevőszék által az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak évente tett 
nyilatkozat, amelyben a Számvevőszék közzéteszi az összes uniós bevételt és kiadást 
tartalmazó beszámoló megbízhatóságáról, illetve a mögöttes tranzakciók jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről adott ellenőri véleményét. Más néven a francia „déclaration 
d'assurance” kifejezésből rövidített „DAS”-ként is ismert. 

Megosztott irányítás: 

Az uniós költségvetés végrehajtásának olyan módozata, amikor – a közvetlen irányítással 
ellentétben – a Bizottság bizonyos végrehajtási feladatokat a tagállamokra bíz, de azokért 
továbbra is viseli a végső felelősséget. A tagállam feladata a források eljuttatása a (végső) 
kedvezményezettekhez: ez a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés esetében a kifizető 
ügynökségeken, a többi megosztott irányítású kifizetés esetében pedig az irányító 
hatóságokon keresztül történik. A tagállam viseli az elsődleges felelősséget a rendeletek 
követelményeinek megfelelő irányítási és kontrollrendszer létrehozásáért és annak 
biztosításáért, hogy az eredményesen működjön, és alkalmas legyen a szabálytalanságok 
megelőzésére, feltárására és korrigálására. 

Mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer (MePaR): 

A közös agrárpolitika keretében közvetlen támogatásra jogosult összes mezőgazdasági 
területet (többek között légi és műholdas felvételeket) tartalmazó adatbázis. Az adatbázis 
lehetővé teszi a mezőgazdasági termelők által támogatásra bejelentett parcellák 
ellenőrzését, ezáltal biztosítható, hogy a támogatást a megfelelő területre folyósítsák, és 
megelőzhető a túlfizetés. 

N 

Nagyprojekt: 

Olyan nagyléptékű munkálatok, tevékenységek és szolgáltatások összessége, amely egy 
oszthatatlan, egyértelműen meghatározott célokkal rendelkező, gazdasági vagy műszaki 
természetű feladat elvégzésére irányul. A rendeletek meghatározzák azokat a pénzügyi 
küszöbértékeket, amelyek felett a műveletek nagyprojektnek tekintendők, és mint ilyenek, 
független minőségellenőrzés tárgyát képezhetik és a Bizottság egyedi jóváhagyását 
igényelhetik. A 2007–2013-as és a 2014–2020-as programozási időszakban ez a küszöb 
rendszerint 50 millió euró. 
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O 

Operatív program: 

Uniós támogatásban részesülő beruházások Bizottság által jóváhagyott tagállami programja. 
A program egymással összefüggő prioritások összességeként jelenik meg, és intézkedéseket 
tartalmaz a projekteknek a hétéves időszakot felölelő többéves pénzügyi keret időtartama 
alatti társfinanszírozására is. 

Output: 

A teljesítményértékelés alkalmazásában mindaz, amit egy projektre vagy programra 
előirányzott források segítségével előállítanak vagy megvalósítanak (pl. munkanélküli 
fiataloknak nyújtott képzés, megépült szennyvíztisztítók száma vagy épített utak hossza stb.). 

P 

Partnerségi megállapodás: 

A Bizottság és az egyes tagállamok közötti megállapodás, amelynek célja annak biztosítása, 
hogy a források felhasználása igazodjék az Európa 2020 stratégiához. 

Pénzegységalapú mintavételi módszer (MUS): 

Olyan statisztikai mintavételi eljárás, amelyben minden elköltött euró azonos eséllyel 
kerülhet be a vizsgálati mintába. A tranzakciók tekintetében a MUS alkalmazása garantálja, 
hogy az egyes tranzakciók kiválasztásának esélye arányos azok méretével. A MUS statisztikai 
jellegéből adódóan az eredmények a mintáról a teljes sokaságra extrapolálhatók. 

Pénzügyi eszköz: 

Az uniós költségvetésből nyújtott pénzügyi támogatás egy formája. A korábban „pénzügyi 
konstrukció” néven ismert eszköz tőke- vagy kvázitőke-befektetés, hitel vagy garancia, illetve 
egyéb kockázatmegosztási eszköz formáját öltheti (lásd: a költségvetési rendelet 2. cikkének 
p) pontja). A vissza nem térítendő támogatásokhoz képest a pénzügyi eszközök fő előnyét a 
további tőke mozgósítására való képesség, valamint a finanszírozás újrafelhasználásának, 
illetve „megújításának” lehetősége jelenti. 

Pénzügyi kimutatások tárgyalása és elemzése: 

A valamely szervezet pénzügyi kimutatásaiban szereplő jelentősebb tételek, tranzakciók és 
események, valamint az azokat befolyásoló tényezők magyarázata. 

Piaci intézkedés: 

Az agrárpiacon az árcsökkenések hatásainak mérséklése, illetve a piacot érintő strukturális 
nehézségek kezelése érdekében tett állami beavatkozás, illetve ágazatspecifikus támogatás 
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(például a zöldség- és gyümölcstermesztéshez vagy a bortermeléshez nyújtott támogatás 
vagy az iskolaprogramok). 

Programbecslés: 

Egy partnerország által készített és az Európai Bizottság által jóváhagyott, munkaprogramot 
tartalmazó dokumentum. A programbecslés vázolja a végrehajtandó tevékenységeket, az 
azok megvalósításához szükséges pénzügyi, emberi és anyagi erőforrásokat, valamint a 
követendő eljárásokat. 

Programozási időszak: 

A kiadások tervezésére és végrehajtására szolgáló többéves keret. A programozási időszak 
hossza messze meghaladhatja annak a többéves pénzügyi keretnek az időtartamát, amelyből 
a forrásokat biztosítják. Ennek oka elsősorban az operatív programok záróelszámolására és 
lezárására irányadó szabályokban rejlik. A 2014–2020-as időszak mezőgazdasági és kohéziós 
programjainak utolsó számviteli éve például 2024 közepén fog véget érni. 

Q 

R 

S 

Saját források: 

A Szerződések, a vonatkozó végrehajtási jogszabályok és az éves költségvetés értelmében az 
uniós költségvetésbe áramló bevétel. A legjelentősebb „hagyományos” saját forrást a 
vámbevételek adják, de ezenfelül léteznek héaalapú és GNI-alapú saját források is. 

Salátarendelet-javaslat: 

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre, valamint több uniós kiadási terület szabályainak 
módosítására irányuló javaslat. A bizottsági dokumentum (COM(2016) 605 final) célja az 
európai strukturális és beruházási alapokra jelenleg alkalmazandó számos rendelet 
módosítása és egyszerűsítése. 

Szabályszerűség: 

Annak mértéke, hogy a tranzakciók végrehajtása mennyiben felelt meg az irányadó 
törvényeknek és szerződéseknek. 

Szabályszerűségi határozat: 

A szabályszerűségi záróelszámolási eljárást követően a tagállamok által visszafizetendő 
összegeket számszerűsítő hivatalos bizottsági határozat. 
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Szabálytalanság: 

Olyan cselekvés vagy mulasztás, amely az uniós (vagy más irányadó) szabályok megsértését 
eredményezi, és amelynek potenciálisan negatív hatása van az Unió pénzügyi érdekeire. 
Szabálytalanságok a kedvezményezettek vagy a kifizetések teljesítéséért felelős hatóságok 
által elkövetett tényleges hibák eredményeképpen is bekövetkezhetnek. A szándékosan 
elkövetett szabálytalanság csalásnak minősülhet. 
(Lásd még: hiba.) 

T 

Tanúsító szerv: 

A mezőgazdaság területén az ellenőrző hatósággal azonos funkciót ellátó szerv: a tagállam 
által megbízott köz- vagy magánjogi jogalany, amely az akkreditált kifizető ügynökségek 
számláinak valódiságát, teljességét és pontosságát igazolja. 

Teljesítmény: 

Annak kifejezése, hogy a projektek és programok milyen mértékben érvényesítik a gondos 
pénzgazdálkodás elvét. 

Termeléstől elválasztott támogatás: 

Adott mezőgazdasági termékek előállításától független támogatás. 

Termeléstől függő támogatás: 

Egy adott mezőgazdasági termék előállításához kötött támogatás. 

Többéves pénzügyi keret (TPK): 

Az Unió hosszú távú kiadási terve. A TPK meghatározza a kiadási prioritásokat és azokat a 
maximális összegeket, amelyeket az Unió az adott hétéves időszak alatt az egyes területeken 
belül elkölthet. A jelenlegi többéves pénzügyi keret a 2014–2020-as időszakot fedi le; a 
korábbiak a 2007–2013-as, illetve a 2000–2006-os időszakra vonatkoztak. A TPK hat részből 
(fejezetből) áll. 

Tőkebefektetés: 

Teljes vagy részleges tulajdonjogért cserébe közvetlen vagy közvetett tőkejuttatás egy 
cégnek; a tőkebefektető általában valamilyen vezetői ellenőrzést szerez a cég fölött, és 
részesülhet annak nyereségéből. A befektető csak a tulajdonrészének elidegenítése vagy a 
cég (nettó) eszközeinek felszámolása útján szerzi vissza a tőkebefektetését. A fogalom másik 
megnevezése „sajáttőke-hozzájárulás”. 
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Tranzakció: 

A Bizottság által elfogadott és elkönyvelt bevétel vagy kifizetés, illetve előlegfizetés igazolt 
felhasználása. 

U 

V 

Végső kedvezményezett: 

Lásd: kedvezményezett. 

Vissza nem térítendő támogatás: 

A költségvetésből nyújtott közvetlen pénzügyi hozzájárulás, amelynek célja az uniós 
szakpolitikák egy adott része végrehajtásának elősegítésére irányuló fellépések 
finanszírozása, illetve az általános európai érdeket képviselő cél megvalósítására törekvő 
vagy valamely uniós szakpolitikához kapcsolódó célkitűzést szolgáló szervezetek 
működésének támogatása. 

W 

X 

Y 

Z 

Zárszámadás: 

Az Európai Parlament határozata, amely elismeri, hogy a Bizottság eleget tett egy adott 
költségvetés irányításával kapcsolatos felelősségének, továbbá a Tanács ajánlása, illetve a 
Számvevőszék éves jelentése és megbízhatósági nyilatkozata alapján lezárja az érintett 
költségvetést. 

Zöldítés: 

A KAP 2013-as reformja során bevezetett közvetlen támogatási rendszer, amelynek célja a 
környezetbarát gazdálkodási gyakorlatok előmozdítása. Az alaptámogatási rendszer vagy az 
egységes területalapú támogatási rendszer keretében közvetlen támogatásban részesülő 
mezőgazdasági termelőknek diverzifikálniuk kell a növénytermesztésüket, fenn kell tartaniuk 
a meglévő állandó gyepterületeket, és ökológiai jelentőségű területeket kell létesíteniük; ha 
megfelelnek ezeknek a feltételeknek, zöldítési támogatásban is részesíthetők. 
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