
 

 

Terminus Rövidítés/ 

betűszó 

Meghatározás Részletes magyarázat 

A termeléstől elválasztott 

jövedelemtámogatás  

 Mezőgazdasági termelőknek nyújtott olyan uniós kifizetések, 

amelyek nem függenek egy adott termék előállításától. 

 

Alaptámogatási rendszer BPS Uniós mezőgazdasági támogatási rendszer, amely 

támogatható területeik alapján folyósít kifizetéseket a 

mezőgazdasági termelőknek. 

Uniós mezőgazdasági támogatási rendszer, amely 

támogatható területeik nagyságához kapcsolódó jogosultságok 

alapján folyósít kifizetéseket a mezőgazdasági termelőknek. 

Állami támogatás  Vállalkozásnak vagy szervezetnek nyújtott olyan közvetlen 

vagy közvetett kormányzati támogatás, amely annak számára 

előnyt jelent versenytársaival szemben. 

Vállalkozásnak vagy szervezetnek nyújtott olyan közvetlen 

vagy közvetett kormányzati támogatás, amely annak számára 

előnyt jelent versenytársaival szemben. Az Unió rendelkezik az 

egységes piacon belüli torzulást megakadályozó 

szabályozással. E szabályok betartását a Bizottság felügyeli. 

Állandó gyepterület  Több mint öt egymást követő évig gyep vagy egyéb lágyszárú 

takarmánynövény termesztésére használt mezőgazdasági 

földterület. 

Több mint öt egymást követő évig gyep vagy egyéb lágyszárú 

takarmánynövény (vetés nélküli vagy vetéssel történő) 

termesztésére használt, a mezőgazdasági üzem 

vetésforgójában nem szereplő földterület. 

Átvitel  Fel nem használt költségvetési előirányzatok bizonyos 

feltételek mellett történő átcsoportosítása egyik pénzügyi 

évről a másikra. 

 



 

 

Az alapok koordinációs 

bizottsága 

COCOF Korábban az Európai Bizottság mellett működő bizottság, 

feladata a strukturális és beruházási alapokra (esb-alapok) 

vonatkozó rendeletek végrehajtásának megvitatása volt.  

Korábban az Európai Bizottság mellett működő bizottság, 

feladata a strukturális és beruházási alapokra (esb-alapok) 

vonatkozó rendeletek végrehajtásának megvitatása volt. 

A 2014–2020-as programozási időszakra az európai strukturális 

és beruházási alapok koordinációs bizottsága (COESIF) lépett a 

helyébe. 

Az európai strukturális és 

beruházási alapok koordinációs 

bizottsága 

COESIF Az Európai Bizottság mellett működő bizottság, feladata a 

strukturális és beruházási alapokra (esb-alapok) vonatkozó 

rendeletek végrehajtásának megvitatása.  

Az Európai Bizottság mellett működő bizottság, feladata a 

strukturális és beruházási alapokra (esb-alapok) vonatkozó 

rendeletek végrehajtásának megvitatása. A 2014–2020-as 

programozási időszakra lépett az alapok koordinációs 

bizottsága (COCOF) helyébe. 

Becsült hibaszint  Tranzakciók reprezentatív mintájának tesztelésén alapuló 

statisztikai becslés, valamely sokaságot érintő hiba szintje. 

Tranzakciók reprezentatív mintájának tesztelésén alapuló 

statisztikai becslés, egy adott évben valamely sokaságot érintő 

hiba szintjének százalékban kifejezett értéke. 

Bruttó nemzeti jövedelem GNI Valamely ország vagyonának szokásos, a bel- és külföldről 

származó jövedelmen alapuló mérőszáma. 

Valamely ország vagyonának szokásos, a bel- és külföldről 

származó jövedelmen alapuló mérőszáma. Az Unió a GNI-re 

támaszkodik, amikor valamely adott évre nézve meghatározza 

az uniós kifizetések felső határértékét. Az egyes tagállamoknak 

az uniós bevételhez való hozzájárulását is nagymértékben az 

határozza meg, hogy mekkora a bruttó nemzeti jövedelmük az 

uniós GNI-hez képest. 



 

 

Céltartalék  A számvitelben a mérlegben nyilvántartott bizonytalan 

időzítésű, illetve összegű valószínűleg felmerülő kötelezettség 

legjobb becsült összegét jelenti. 

 

Címzett bevételek  Az uniós költségvetésbe befizetett olyan pénzeszközök (pl. 

pénzbírságok és korrekciók, valamint harmadik országok 

kutatási programokhoz való hozzájárulása), amelyeket csak 

meghatározott célokra lehet felhasználni. 

Az uniós költségvetésbe befizetett olyan pénzeszközök (pl. 

pénzbírságok és korrekciók, valamint harmadik országok 

kutatási programokhoz való hozzájárulása), amelyeket csak 

meghatározott célokra lehet felhasználni. A címzett bevétel 

kivételt képez azon költségvetési alapelv alól, hogy bármely 

bevétel megkülönböztetés nélkül felhasználható bármely 

kiadási tétel finanszírozására. 

Csekély összegű (de minimis) 

állami támogatás 

 Olyan összegű állami támogatás, amelynél nem szükséges a 

Bizottság jóváhagyása. 

 

Egységes területalapú 

támogatási rendszer 

SAPS Tíz tagállamban átmenetileg alkalmazott területalapú 

mezőgazdasági kifizetési rendszer. 

Tíz tagállamban átmenetileg alkalmazott területalapú 

mezőgazdasági kifizetési rendszer, amelynek keretében a 

mezőgazdasági termelők hektáronkénti egységes 

támogatásban részesülnek. Minden más tagállam az 

alaptámogatási rendszert alkalmazza. 

Egyszerűsített költségelszámolás SCO A támogatási összeg meghatározása nem a 

kedvezményezettnél felmerült tényleges költségek alapján, 

hanem olyan módszerek révén, mint pl. a standard 

A támogatási összeg meghatározása nem a 

kedvezményezettnél felmerült tényleges költségek alapján, 

hanem olyan módszerek révén, mint pl. a standard 

egységköltségek, az átalányfinanszírozás (egyes támogatható 

költségek százalékában kifejezve) vagy (valamely konkrét 



 

 

egységköltségek, az átalányfinanszírozás vagy átalányösszeg 

folyósítása. Ennek célja az adminisztratív terhek csökkentése. 

output vagy eredmény eléréséhez kötött) átalányösszegek 

folyósítása. Az egyszerűsített költségelszámolás célja a mind a 

kedvezményezettekre, mind az irányító hatóságokra háruló 

adminisztratív terhek csökkentése. 

Ellenőrző hatóság AA Uniós kiadási programok rendszereinek és műveleteinek 

ellenőrzését végző független nemzeti szervezet. 

Uniós kiadási programok rendszereinek és műveleteinek 

ellenőrzését végző független nemzeti szervezet. Az irányító és 

igazoló hatóságok számára történő beszámolás mellett éves 

jelentést nyújt be a Bizottságnak az irányítási és 

kontrollrendszerek működéséről, valamint az igazolt kiadások 

jogszerűségéről és szabályszerűségéről. 

Előfinanszírozási kifizetés  Egy adott időszakban lezajló meghatározott tevékenységek 

finanszírozására szolgáló készpénzelőleg. 

Valamely kedvezményezettnek folyósított, a vonatkozó 

szerződésben, határozatban, megállapodásban vagy alap-

jogiaktusban kikötött célokra és megjelölt időszakban 

felhasználandó készpénzelőleg. 

Előirányzat  Az Unió költségvetése kötelezettségvállalási és kifizetési 

előirányzatokat tartalmaz. A kötelezettségvállalási előirányzat 

vállalás arra nézve, hogy bizonyos feltételektől függően 

finanszírozást fognak biztosítani. A kifizetési előirányzat arra 

irányuló felhatalmazás, hogy a megfelelő feltételek teljesülése 

esetén folyósítsanak egy kifizetést. 

 



 

 

Engedélyezésre jogosult 

tisztviselő 

 Valamely uniós szerv bevételeinek és kiadásainak 

végrehajtásáért felelős személy. 

Valamely uniós szerv bevételeinek és kiadásainak a 

költségvetési rendelettel összhangban, illetve a gondos 

pénzgazdálkodás elveinek megfelelően történő 

végrehajtásáért, valamint a jogszerűségi és szabályszerűségi 

követelmények betartásának biztosításáért felelős személy. 

Eredmény  Az egyes projekt vagy program teljesítését követő azonnali 

hatás. 

Az egyes projekt vagy program teljesítését követő azonnali 

hatás, mint például egy tanfolyam résztvevőinek javuló 

foglalkoztathatósága, vagy egy hely jobb elérhetősége egy új 

út megépülése után. 

Eredményességi tartalék  Az Európai Strukturális és Befektetési Alap kiadásaira szánt 

költségvetés azon része, amelyet csak bizonyos célértékek 

elérése után folyósítanak. 

 

Európa 2020 stratégia  Az Európai Uniónak a növekedés és a munkahelyteremtés 

előmozdítására irányuló, 2010-ben elindított tízéves 

stratégiája. 

 

Európai Mezőgazdasági 

Garanciaalap 

EMGA A mezőgazdasági termelők részére történő közvetlen 

kifizetéseket, illetve a mezőgazdasági piacokat szabályozó 

vagy támogató intézkedéseket finanszírozó uniós alap.  

 

Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap 

EMVA Uniós alap a vidékfejlesztési programokhoz nyújtott uniós 

hozzájárulás finanszírozására.  

 



 

 

Európai Regionális Fejlesztési 

Alap 

 Az Unió gazdasági és társadalmi kohézióját – a régiók közötti 

egyenlőtlenségeket csökkentő beruházások finanszírozásával 

– erősítő uniós alap. 

 

Európai Stratégiai Beruházási 

Alap 

ESBA Az Európai Beruházási Bank (EBB) és a Bizottság által elindított 

beruházástámogatási mechanizmus, célja magánberuházások 

mozgósítása az Unió számára stratégiai fontosságú projektek 

részére. Más néven „Juncker-terv”. Jelenleg már az EBB-

csoport része. 

 

Európai strukturális és 

beruházási alapok 

esb-alapok Az öt fő uniós alap, amelyek mindegyike a gazdasági fejlődés 

támogatását célozza Unió-szerte. 

Az öt fő uniós alap, amelyek mindegyike a gazdasági fejlődés 

támogatását célozza Unió-szerte: az Európai Regionális 

Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap, a Kohéziós Alap, az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai 

Tengerügyi és Halászati Alap. Az öt alapra közös szabályok 

vonatkoznak. 

Európai Szociális Alap  ESZA Oktatási és foglalkoztatási lehetőségek teremtését, valamint a 

szegénység kockázatának kitettek helyzetének javítását célzó 

uniós alap.  

 

 

Európai Tengerügyi és Halászati 

Alap 

ETHA Uniós alap, amelynek célja, hogy támogassa a halászokat a 

fenntartható halászatra való áttérésben, valamint a part 

menti településeket gazdaságuk diverzifikációjában.  

 



 

 

Éves tevékenységi jelentés AAR Az egyes bizottsági főigazgatóságok és végrehajtó 

ügynökségek által készített jelentés, amely bemutatja, hogy az 

a célkitűzéseihez képest mit ért el, és hogyan használta fel 

pénzügyi és emberi erőforrásait. 

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. 

Tartalmazza a jelentés az illetékes főigazgatónak vagy 

osztályvezetőnek a pénzügyi információkról, a 

pénzgazdálkodás gondosságáról és a kontrolleljárások 

megfelelőségéről tett nyilatkozatát is.  

Fennmaradó 

hibaarány/Fennmaradó teljes 

hibaarány/Fennmaradó 

kockázati arány 

RER/RTER/RRR A kiadások sokaságának az a része, amely az összes 

kontrolleljárás, visszafizettetés és korrekció hatásának 

figyelembevétele után sem minősül szabályszerűnek. 

 

Fenntartások (az éves 

tevékenységi jelentésekben) 

 Az éves tevékenységi jelentésben adott megbízhatósági 

nyilatkozatban a főigazgató által megjelölt hiányosságok. 

Az éves tevékenységi jelentésekben a főigazgató 

megbízhatósági nyilatkozattal szolgál a pénzügyi információk 

megbízhatóságáról, a források megfelelő pénzügyi kezeléséről 

és a kontrolleljárások megfelelő voltáról. A fenntartásoknak az 

alapul szolgáló tranzakciók szabályszerűségét esetlegesen 

befolyásoló bármilyen lényeges hiányosságot tükrözniük kell. 

Folyósítási arány  Valamely pénzügyi eszközből a végső kedvezményezetteknek 

folyósított összes forrás százalékos aránya.  

 



 

 

Forrásfelhasználás  Annak a – gyakran százalékban kifejezett – mértéke, hogy a 

tagállamoknak juttatott uniós pénzeszközöket mennyiben 

fordították támogatható projektekre. 

Az odaítélt uniós támogatások azon része, amelyet egy 

kedvezményezettnek vagy kedvezményezettek egy 

csoportjának ténylegesen kifizetettek, és amelyet a Bizottság 

mint az e támogatásokra vonatkozó feltételekkel és 

szabályokkal összhangban elköltött összeget elfogadott. 

Kifejezhető a tervezett uniós kiadások százalékában, és 

vonatkozhat vagy egy évre, vagy a teljes programozási 

időszakra. 

Földrajzi térinformatikai 

támogatási kérelmi rendszer 

GSAA Területalapú mezőgazdasági támogatás iránti kérelem 

benyújtására szolgáló online eszköz. 

Mezőgazdasági termelők online eszköze területalapú 

támogatás iránti kérelem benyújtására, amelynek felhasználói 

felülete térbeli és alfanumerikus adatokat tartalmaz a 

bejelentett területekről. 

Függő kötelezettség  Olyan lehetséges fizetési kötelezettség, amely egy jövőbeli 

esemény eredményétől függően merülhet fel. 

 

Gazdasági eredmény  Az Unió konszolidált beszámolójában bemutatott éves 

eredmény, amely a bevételek és kiadások közötti különbséget 

tükrözi. 

 

Gondos pénzgazdálkodás  A forrásoknak a gazdaságosság, hatékonyság és 

eredményesség elvével összhangban történő kezelése. 

A forrásoknak a gazdaságosság, hatékonyság és 

eredményesség elvével összhangban történő kezelése. Uniós 

összefüggésben ezeket az elveket a költségvetési rendelet 

határozza meg. 



 

 

Hagyományos saját források TOR A vámokból és cukorilletékekből származó uniós bevételek. A tagállamok által beszedett uniós bevételek, amelyek 

vámokból és a cukorgyártók által fizetett cukorilletékekből 

származnak. E bevétel 20%-át a tagállamok beszedési 

költségeik fedezésére visszatartják.  

Hatás  Egy befejezett projekt vagy program hosszú távú – akár 

társadalmi-gazdasági, akár környezeti vagy pénzügyi jellegű – 

következményei.  

 

Hiba  Helytelen számítás eredménye, vagy jogi és szerződéses 

kötelezettségek be nem tartása miatt felmerülő 

szabálytalanság. 

 

Hozzáadottérték-adó Héa Árucikkek termelésére és forgalmazására, valamint 

szolgáltatások nyújtására kivetett közvetett fogyasztási adó, 

amelynek terheit végül a végső fogyasztó viseli.  

Árucikkek termelésére és forgalmazására, valamint 

szolgáltatások nyújtására kivetett közvetett fogyasztási adó, 

amelynek terheit végül a végső fogyasztó viseli. A héa olyan 

inkrementális adófajta, amelyet az ellátási lánc minden 

szakaszában (a termeléstől az értékesítés helyéig) mindazon 

vállalkozások, egyéni vállalkozók és más gazdasági szereplők 

(az adóalanyok) felszámítanak, amelyek forgalma meghalad 

egy bizonyos összeget. Az adóalanyok beszedik és az 

adóhatóságnak befizetik a héát, miután levonták belőle a saját 

beszerzésük alkalmával már megfizetett, tehát 

visszaigényelhető héaösszeget.  



 

 

Időközi kifizetés  Az uniós projektek vagy programok során gyakran többféle 

kifizetés történik: előlegkifizetés, időközi és záró kifizetés. 

Időközi kifizetést a kedvezményezettek akkor igényelnek, ha 

elértek valamely, a szerződésben vagy támogatási 

megállapodásban előírt mérföldkövet. 

 

Igazoló hatóság  A kiadási kimutatások és a kifizetési kérelmek pontosságának 

és megfelelőségének igazolására a tagállam által kijelölt szerv. 

A kohéziós politika terén a tagállamok által az egyes operatív 

programok keretében kijelölt szerv, amely igazolja a kiadási 

kimutatások és a kifizetési kérelmek pontosságát és 

megfelelőségét, mielőtt azokat benyújtják az Európai 

Bizottsághoz. 

Igazoló jelentésen alapuló 

megközelítés 

 Olyan eljárás, amelynek során az ellenőr pénzügyi 

információkról, egyéb adatokról vagy az ellenőrzött fél által 

megfogalmazott konkrét állításokról az ellenőrzési munka 

révén szerzett elégséges, releváns és megbízható bizonyítékok 

alapján von le következtetést. 

Olyan eljárás, amelynek során az ellenőr pénzügyi 

információkról, egyéb adatokról vagy az ellenőrzött fél által 

megfogalmazott konkrét állításokról a megfelelő ellenőrzési 

munkája révén szerzett elégséges, releváns és megbízható 

bizonyítékok alapján von le következtetést. Megbízhatósági 

nyilatkozatában a Számvevőszék következtetést tesz közzé a 

Bizottság által elkészített pénzügyi kimutatások 

megbízhatóságáról. 

Ikerintézményi együttműködés  Az ilyen együttműködés keretében egy partnerország 

valamely közigazgatási szerve egy adott uniós tagállam 

hasonló szervétől kap tanácsot és támogatást egy adott 

 



 

 

kérdésben, segítve ezáltal a partnerország adminisztratív 

kapacitásának kiépítését. 

Input  Egy projekt vagy program végrehajtásához felhasznált 

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 uniós rendszer. 

A tagállamok által a közös agrárpolitika keretében a 

mezőgazdasági termelőknek folyósított kifizetések 

igazgatására és ellenőrzésére alkalmazott uniós rendszer. 

Egymással összekapcsolt adatbázisaiban mezőgazdasági 

termelők, mezőgazdasági földterületek és állatok adatai 

szerepelnek. 

Irányító hatóság IH Egy tagállam által valamely uniós finanszírozású program 

irányítására kijelölt nemzeti, regionális vagy helyi hatóság 

(illetve magánszervezet). 

Egy tagállam által valamely uniós finanszírozású program 

irányítására kijelölt nemzeti, regionális vagy helyi hatóság 

(illetve magánszervezet). Feladatai közé tartozik a 

támogatandó projektek kiválasztása, a projektek 

végrehajtásának nyomon követése, valamint a Bizottság felé 

történő beszámolás a pénzügyi szempontokról és az elért 

eredményekről. Ha az irányító hatóság hibát észlel, 

visszatéríttetéseket és korrekciókat is eszközöl. 

Jogszerűség és 

szabályszerűség/Szabályszerűség 

 Uniós (vagy vonatkozó tagállami) szabályoknak vagy 

szerződéses kötelezettségeknek való megfelelés. 

 



 

 

Kedvezményezett  Az uniós költségvetésből vissza nem térítendő támogatásban 

vagy kölcsönben részesülő természetes vagy jogi személy. 

 

Kifizetési előirányzat  Arra irányuló felhatalmazás, hogy a megfelelő feltételek 

teljesülése esetén folyósítsanak egy kifizetést. 

 

Kifizető ügynökség  Valamely tagállam által az uniós mezőgazdasági kiadások 

igazgatására kijelölt szerv. 

Valamely tagállam által az uniós mezőgazdasági kiadások 

területén a közvetlen támogatások és a piaci intézkedések 

igazgatására és ellenőrzésére kijelölt szerv. 

Kis- és középvállalkozások. Kkv Bizonyos méretű vállalatok és egyéb szervezetek, amely 

méretet az alkalmazottaik száma és bizonyos pénzügyi 

kritériumok alapján határoznak meg. 

Bizonyos méretű vállalatok és egyéb szervezetek, amely 

méretet az alkalmazottaik száma és bizonyos pénzügyi 

kritériumok alapján határoznak meg. A kisvállalatoknak 50-nél 

kevesebb az alkalmazottjuk, és forgalmuk vagy 

mérlegfőösszegük nem haladja meg a 10 millió eurót. A 

középvállalkozások 250-nél kevesebb alkalmazottat 

foglalkoztatnak, és legfeljebb 50 millió eurós forgalmat 

bonyolítanak le vagy mérlegfőösszegük legfeljebb 43 millió 

euró. 

Kohéziós Alap KA Uniós alap, amely az olyan tagállamokba történő beruházások 

finanszírozásával igyekszik csökkenteni az Unión belüli 

gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeket, ahol az egy 

lakosra jutó bruttó nemzeti jövedelem alacsonyabb az uniós 

átlag 90%-ánál. 

 



 

 

Konfidenciaintervallum  A hibaarány becslésekor a mintavételi eredmények 

pontosságának statisztikai mérőszáma. 

A hibaarány becslésekor a mintavételi eredmények 

pontosságának statisztikai mérőszáma: annak a valószínűségét 

mutatja, hogy a hibaarány valódi értéke egy adott 

tartományon belül esik. 

Konszolidált beszámoló  Valamennyi uniós intézmény, ügynökség és testület egyetlen 

dokumentumban összevont elszámolása. 

Valamennyi uniós intézmény, ügynökség és testület egyetlen 

dokumentumban összevont elszámolása, amely nem 

tartalmazza azok egymás közötti elszámolásait. 

Korrekciós képesség  A Bizottság által a jövőbeli korrekciók mértékének becslésénél 

alkalmazott mérték. 

 

Kölcsönös megfeleltetés  E mechanizmus keretében a mezőgazdasági termelőknek 

folyósított kifizetések attól függnek, hogy a termelők eleget 

tesznek-e a környezetre, az élelmiszer-biztonságra, az 

állategészségügyre, az állatjólétre és a területgazdálkodásra 

vonatkozó követelményeknek. 

 

Költségvetési hatóság  Az uniós költségvetést érintő kérdésekben döntéshozatali 

hatáskört gyakorló Európai Parlament és az Európai Unió 

Tanácsa. 

 

Költségvetési rendelet  Az uniós költségvetés meghatározására és felhasználására 

vonatkozó szabályok. 

Az uniós költségvetés meghatározására és felhasználására, 

valamint a kapcsolódó eljárásokra – például belső kontroll, 

beszámolás, ellenőrzés és zárszámadás – vonatkozó szabályok. 



 

 

Költségvetés-módosítási 

tervezet 

 A Bizottság javaslata az uniós költségvetés annak végrehajtása 

során történő módosítására. 

 

Költségvetés-támogatás  Bizonyos feltételek mellett közvetlenül a partnerország 

államkincstári számlájára utalt uniós támogatás. 

A partnerországgal folytatott párbeszéden keresztül elfogadott 

egyes célok és reformok elérését szolgáló, bizonyos feltételek 

mellett közvetlenül a partnerország államkincstári számlájára 

utalt uniós támogatás. 

Kötelezettségszegési eljárás  A Bizottság által bármely olyan uniós tagállammal szemben 

kezdeményezett jogi eljárás, amely az uniós jog tekintetében 

elmulasztotta kötelességeit. 

A Bizottság által bármely olyan uniós tagállammal szemben 

kezdeményezett jogi eljárás, amely az uniós jog tekintetében 

elmulasztotta kötelességeit, például nem ültette át helyesen 

egy irányelv rendelkezéseit vagy vélelmezhetően megsértette 

valamely kötelezettségvállalását. Ha egy ország nem teszi meg 

a szükséges intézkedéseket, a Bizottság dönthet úgy, hogy az 

Európai Unió Bíróságához fordul, amelyet büntetés kiszabására 

kérhet. 

Kötelezettségvállalás  Valamely költségvetési összeg olyan konkrét kiadási tételek 

finanszírozására való elkülönítése, mint például egy szerződés 

vagy támogatási megállapodás. A kötelezettségvállalás 

alapjául kötelezettségvállalási előirányzatnak kell szolgálnia. 

 

Kötelezettségvállalás 

visszavonása 

 Egy fel nem használt kötelezettségvállalás teljes vagy 

részleges törlése a Bizottság részéről. 

Egy fel nem használt kötelezettségvállalás teljes vagy részleges 

törlése a Bizottság részéről. Egy bizonyos idő után, általában 



 

 

két vagy három év múltával a kötelezettségvállalás-visszavonás 

automatikus. 

Kötelezettségvállalási 

előirányzat 

 Az uniós költségvetésben az egyes kiadási tételekre 

rendelkezésre álló összegek éves felső határa. 

 

Közbeszerzés  Áruk, szolgáltatások és kivitelezési munkák közjogi 

szervezetek általi, a minőséget és az értékarányosságot szem 

előtt tartó beszerzése nyílt versenyeztetési eljárások útján. 

 

Közös agrárpolitika KAP Uniós szakpolitika, amely támogatások és egy sor más 

intézkedés révén igyekszik garantálni az 

élelmiszerbiztonságot, méltányos életszínvonalat biztosítani 

az Unió mezőgazdasági termelőinek, valamint elősegíteni a 

vidékfejlesztést és a környezet védelmét. 

Uniós szakpolitika, amely támogatások és egy sor más 

intézkedés révén igyekszik garantálni az élelmiszerbiztonságot, 

megfelelő életszínvonalat biztosítani az Unió mezőgazdasági 

termelőinek, valamint elősegíteni a vidékfejlesztést és a 

környezet védelmét. Az 1962-ben alapított KAP időközben 

több jelentős reformon ment át. 

Közvetett irányítás  Az uniós költségvetés végrehajtásának olyan módja, amikor a 

Bizottság más szervezeteket (például harmadik országokat és 

nemzetközi szervezeteket) bíz meg végrehajtási feladatokkal. 

Az uniós költségvetés végrehajtásának olyan módja, amikor a 

Bizottság más szervezeteket (például harmadik országokat és 

nemzetközi szervezeteket, többek közt az Európai Beruházási 

Bank Csoportot) bíz meg végrehajtási feladatokkal. A 

megbízott szervezetnek tiszteletben kell tartania a gondos 

pénzgazdálkodás, az átláthatóság és a 

megkülönböztetésmentesség elvét. A Bizottság felelős e 

szervezetek felügyeletéért és beszámolóik elfogadásért, 

valamint azért, hogy az alkalmazandó szabályok megsértése 



 

 

esetén az érintett kiadásokat kizárja az uniós finanszírozás 

köréből. 

Közvetett költségek  Uniós projektek vagy fellépések kapcsán valamely 

kedvezményezettnél felmerülő költségek (általános költségek 

vagy más igazgatási költségek). 

Uniós projektek vagy fellépések kapcsán valamely 

kedvezményezettnél felmerülő költségek (általános költségek 

vagy más igazgatási költségek), amelyeket ugyan nem lehet 

pontosan e projektekhez vagy fellépésekhez kötni, de 

megfelelő feltételezések alapján arányosan azokhoz lehet 

rendelni. 

Közvetlen irányítás  Ennek keretében – ellentétben a megosztott vagy a közvetett 

irányítással – maga a Bizottság irányít egy uniós alapot vagy 

programot. 

Olyan irányítási mód, amelynek keretében – ellentétben a 

megosztott vagy a közvetett irányítással – maga a Bizottság 

irányít egy uniós alapot vagy programot (választja ki a 

vállalkozókat, ítéli oda a támogatásokat, folyósítja a 

kifizetéseket, kíséri figyelemmel a tevékenységeket stb.). 

Közvetlen támogatás/Közvetlen 

kifizetések 

 Közvetlenül a mezőgazdasági termelőknek folyósított 

agrártámogatások, például a területalapú támogatások. 

 

Kumulált fennmaradó kockázat  Azok a kiadások, amelyek a programozási időszak végén, 

minden korrekciós intézkedés megtétele után is 

szabálytalanok maradnak. 

 



 

 

Lényegességi küszöb  Az a küszöbérték, amely fölött az ellenőrzött sokaságban vagy 

a pénzügyi kimutatásokban észlelt szabálytalanságok 

befolyásolják a pontosságot és a megbízhatóságot. 

Az a küszöbérték, amely fölött az ellenőrzött sokaságban vagy 

a pénzügyi kimutatásokban észlelt szabálytalanságok 

befolyásolják a pontosságot és a megbízhatóságot. 

A Számvevőszék a megbízhatósági nyilatkozatában szereplő 

véleményeinek kialakításakor 2%-os lényegességi küszöböt 

alkalmaz. 

Lezárás / részleges lezárás  Valamely uniós program egészére vagy egy részére vonatkozó 

pénzügyi elszámolás, amelynek során vagy kifizetik a 

fennmaradó egyenleget a tagállamnak, vagy forrásokat 

fizettetnek vissza vele.  

Valamely uniós program egészére vagy egy részére vonatkozó 

pénzügyi elszámolás, amelynek során vagy kifizetik a 

fennmaradó egyenleget a tagállamnak, vagy forrásokat 

fizettetnek vissza vele. Részleges lezárásra az éves kiadási 

nyilatkozatokkal kapcsolatos alátámasztó dokumentumokra 

vonatkozóan az adatmegőrzési időszak végén kerül sor, míg a 

lezárás az operatív program életciklusának utolsó szakasza.  

Maximális támogatási intenzitás  Valamely támogatási területen kifizethető támogatás teljes 

összege, a támogatható költségek százalékában kifejezve. 

A maximális támogatási intenzitás programonként változik, és 

olyan tényezőktől is függ, mint a földrajzi elhelyezkedés. 

 

Megbízhatósági nyilatkozat SoA Az Európai Számvevőszék éves jelentésében szereplő 

nyilatkozat, amelyben az közzéteszi az uniós beszámoló 

megbízhatóságáról, illetve a mögöttes tranzakciók 

szabályszerűségéről adott ellenőri véleményét. 

 



 

 

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. 

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 kedvezményezetteknek a tagállam folyósítja a finanszírozást, 

és elsődlegesen tagállami feladat egy megbízható irányítási és 

kontrollrendszer létrehozása a szabálytalanságok 

megelőzésére, feltárására és kijavítására. 

Mezőgazdasági 

parcellaazonosító rendszer 

MePar A tagállami mezőgazdasági földterületeknek a közös 

agrárpolitika keretében nyújtott közvetlen támogatások 

kifizetésekor, valamint a mezőgazdasági termelők igényléseire 

vonatkozó támogathatósági ellenőrzések során használt 

adatbázisa. 

 

Nagyprojekt  Uniós finanszírozású projekt, amelynek teljes támogatható 

költsége meghaladja az 50 millió eurót, olyan ágazatban, mint 

a közlekedés, a környezetvédelem és az energiaügy. 

Uniós finanszírozású projekt, amelynek teljes támogatható 

költsége meghaladja az 50 millió eurót, olyan ágazatban, mint 

a közlekedés, a környezetvédelem és az energiaügy. 

A nagyprojekteket a Bizottságnak külön értékelés alapján kell 

jóváhagynia. 

Nemzetközi könyvvizsgálati 

standardok 

ISA A független ellenőrök attribútumait és kötelezettségeit 

meghatározó szakmai standardok.  

 

Operatív program OP Az Unió által finanszírozott kohéziós projektek meghatározott 

időszakra történő végrehajtásának alapvető kerete, amely 

Az Unió által finanszírozott kohéziós projektek meghatározott 

időszakra történő végrehajtásának alapvető kerete, amely 



 

 

tükrözi a Bizottság és a tagállamok közötti partnerségi 

megállapodásokban meghatározott prioritásokat és 

célkitűzéseket.  

tükrözi a Bizottság és a tagállamok közötti partnerségi 

megállapodásokban meghatározott prioritásokat és 

célkitűzéseket. Az operatív programok tagállam-, illetve 

régióspecifikusak, és egy vagy több uniós alapból 

finanszírozhatóak. 

Output  Mindaz, amit egy projekt segítségével előállítanak vagy 

megvalósítanak. 

Mindaz, amit egy uniós finanszírozású projekt segítségével 

előállítanak vagy megvalósítanak, pl. továbbképzések, 

megépült szennyvíztisztítók, megépült utak. 

Partnerségi megállapodás  A Bizottság és valamely tagállam vagy harmadik ország között 

egy uniós kiadási program keretében létrejött megállapodás. 

A Bizottság és valamely tagállam vagy harmadik ország között 

egy uniós kiadási program keretében létrejött megállapodás, 

amely például stratégiai terveket, beruházási prioritásokat, 

kereskedelmi vagy fejlesztésisegély-nyújtási feltételeket 

tartalmaz. 

Pénzegységalapú mintavételi 

módszer 

MUS Olyan statisztikai mintavételi módszer, amelyben valamely 

tranzakció kiválasztásának esélye annak méretével arányos. 

Az ellenőrzési tesztelés során alkalmazott hatékony statisztikai 

mintavételi módszer, amelyben minden monetáris egység 

(például minden egyes euró) kiválasztásának egyenlő az 

esélye, így valamely tranzakció kiválasztásának esélye annak 

méretével arányos. 

Pénzügyi eszköz  Az uniós költségvetésből tulajdonviszonyt, illetve részben 

tulajdonviszonyt megtestesítő befektetések, hitelek vagy 

Az uniós költségvetésből tulajdonviszonyt, illetve részben 

tulajdonviszonyt megtestesítő befektetések, hitelek vagy 

garanciák, illetve más kockázatmegosztási eszközök 



 

 

garanciák, illetve más kockázatmegosztási eszközök 

formájában kapott pénzügyi támogatás.  

formájában kapott pénzügyi támogatás. amely lehetővé teszi 

kiegészítő tőke bevonását és a finanszírozás „feltöltését”. 

Pénzügyi közvetítő  Valamely pénzügyi eszköz alapkezelője és a végső 

kedvezményezettek közötti kapcsolattartó.  

 

Piaci intézkedések  Az agrárpiacon az árcsökkenések hatásainak mérséklése, 

illetve a strukturális nehézségek kezelése érdekében tett 

állami beavatkozás, ágazatspecifikus támogatás révén 

(például a zöldség- és gyümölcstermesztéshez vagy a 

bortermeléshez nyújtott támogatás vagy az iskolatejprogram). 

 

Programbecslés  Valamely partnerország által összeállított és az Európai 

Bizottság által jóváhagyott dokumentum, amely 

meghatározza a végrehajtandó együttműködést vagy 

fejlesztési beruházást, valamint a szükséges pénzügyi, emberi 

és anyagi erőforrásokat. 

 

Programozási időszak  Az az időszak, amelyen belül valamely uniós kiadási 

programot megterveznek és végrehajtanak. 

Az az időszak, amelyen belül valamely uniós kiadási programot 

megterveznek és végrehajtanak. A programozási időszak 

általában tovább tart, mint a kapcsolódó többéves pénzügyi 

keret, mivel a számlákat évekkel később zárják le. 



 

 

Reprezentatív hibaarány  A valamely sokaságra jellemző hiba statisztikai becslése, 

amely az adott sokaságból származó tranzakciók reprezentatív 

mintájának tesztelésén alapul. 

 

Reprezentatív statisztikai minta  Statisztikai módszerek alkalmazásával vett, az alapsokaság 

jellemzőit tükröző minta. 

Statisztikai módszerek alkalmazásával vett, az alapsokaság 

jellemzőit tükröző minta; az ellenőrök az ebben a mintában 

szereplő tranzakciókat tesztelik azzal a céllal, hogy hatékonyan 

tudjanak ellenőrzési következtetésekkel szolgálni. 

Saját források  Az Unió költségvetésének finanszírozására felhasznált, 

túlnyomórészt tagállami hozzájárulásokból származó 

pénzeszközök. 

Az Unió költségvetésének finanszírozására felhasznált, 

túlnyomórészt a héa- és GNI-alapú tagállami hozzájárulásból, 

valamint a behozatali vámokból származó pénzeszközök. 

Szabályszerűségi záróelszámolás  E folyamat során a Bizottság ellenőrzi, hogy valamely tagállam 

helyesen használta-e fel a rendelkezésére álló mezőgazdasági 

forrásokat, és eredményesen működtette-e irányítási és 

kontrollrendszereit. Szabálysértés esetén az eljárás 

eredményeképpen a tagállam esetleg köteles visszafizetést 

teljesíteni. 

E folyamat során a Bizottság – elsősorban helyszíni szemlék 

révén – ellenőrzi, hogy valamely tagállam helyesen használta-e 

fel a rendelkezésére álló mezőgazdasági forrásokat, és 

eredményesen működtette-e irányítási és kontrollrendszereit. 

Ha szabálysértés történt, a Bizottság olyan szabályszerűségi 

határozatot hozhat, amely az uniós költségvetésbe történő 

visszafizetést ír elő a tagállamnak. 

Szabálytalanság  Uniós (vagy vonatkozó tagállami) szabályok vagy szerződéses 

kötelezettségek megsértése. 

Olyan szándékos vagy nem szándékos cselekvés vagy 

mulasztás, amely uniós (vagy vonatkozó tagállami) szabályokat 

vagy szerződéses kötelezettségeket sért és amely potenciálisan 

negatív hatással van az Unió pénzügyi érdekeire. 



 

 

Támogatási jogosultság  Olyan átruházható jog, amely uniós támogatás 

igénybevételére jogosítja az aktív mezőgazdasági termelőt, 

amennyiben jogát a támogatható mezőgazdasági 

földterületével együtt jelenti be. 

 

Tanúsító szerv  A mezőgazdasági kiadások terén a tagállam által kijelölt állami 

vagy magánszervezet, amely tanúsítja az akkreditált kifizető 

ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságát, valamint 

az alapul szolgáló tranzakciók jogszerűségét és 

szabályszerűségét. 

 

Teljesítmény  Azt méri, hogy egy uniós finanszírozású fellépés, projekt vagy 

program milyen mértékben teljesítette céljait és mennyire 

értékarányos. 

Azt méri, hogy egy uniós finanszírozású fellépés, projekt vagy 

program milyen mértékben teljesítette céljait és mennyire 

értékarányos. Néha gondos pénzgazdálkodásként is 

hivatkoznak rá, ami magában foglalja a gazdaságosságot, a 

hatékonyságot és az eredményességet. 

Termeléstől függő támogatás  Mezőgazdasági termelőknek egy adott termék előállításához 

nyújtott uniós kifizetések. 

 

Többéves pénzügyi keret TPK Az Unió általában hét évre szóló kiadási terve, amely 

(szakpolitikai célkitűzések alapján) meghatározza a 

prioritásokat és a felső határokat. 

Az Unió általában hét évre szóló kiadási terve, amely hat fő 

fejezetben (szakpolitikai célkitűzések alapján) meghatározza a 

prioritásokat és a felső határokat. E struktúrán belül kerülnek 

meghatározásra az egyes éves uniós költségvetések, ami az 



 

 

egyes kiadási kategóriákra nézve korlátozza a kiadások 

nagyságát. A jelenlegi TPK a 2014–2020-as időszakot öleli fel. 

Tranzakció  Az Unió számláin nyilvántartott művelet, például felmerülő 

kifizetés vagy befolyt bevétel. 

 

Tulajdonviszonyt megtestesítő 

befektetés  

 Tulajdonosi érdekeltségért és nyereségrészesedésért cserébe 

valamely társaság részvényeibe befektetett pénzösszeg. 

 

Utólagos értékelés  Valamely befejezett projekt vagy program 

eredményességének, hatékonyságának, koherenciájának, 

relevanciájának és uniós hozzáadott értékének független 

felmérése. 

 

(Végső) kedvezményezett  Az uniós költségvetésből vissza nem térítendő támogatásban, 

illetve hitelben részesülő, vagy egy uniós finanszírozású 

tevékenységnek végső soron hasznát látó természetes vagy 

jogi személy. 

Az uniós költségvetésből hitelben, garanciában vagy 

befektetésben részesülő, vagy uniós finanszírozásban 

részesülő tevékenységnek (pl. továbbképzésnek) végső soron 

hasznát látó természetes vagy jogi személy. 

Vissza nem térítendő támogatás  Valamely kedvezményezett részére egy támogatható projekt 

vagy program végrehajtására az uniós költségvetésből 

nyújtott vissza nem térítendő kifizetés. 

 

Visszaigényelhető héa  Az a héaöszeg, amelyet az adóalany levonhat az adóhatóság 

részére fizetendő héából, mivel ezt az összeget az érintett 

 



 

 

javak vagy szolgáltatások beszerzésekor egyszer már 

megfizette.  

Záróelszámolás  Éves eljárás, amelynek révén a Bizottság ellenőrzések 

elvégzése után elfogadja a végrehajtó szervek és a partnerek 

által benyújtott kifizetési kérelmekben szereplő összegeket. 

Éves eljárás, amelynek révén a Bizottság elfogadja az uniós 

kiadásokat végrehajtó szervek és partnerek által benyújtott 

kifizetési kérelmekben szereplő összegeket, miután 

ellenőrzéseket végzett a finanszírozott fellépések 

támogathatóságára, valamint a benyújtott számlák 

hiánytalanságára és pontosságára nézve. 

Zárszámadás  Az Európai Parlament éves határozata, amely véglegesen 

jóváhagyja a költségvetés Bizottság általi végrehajtását. 

A Tanács javaslatára, valamint a Számvevőszék éves jelentése 

és megbízhatósági nyilatkozata alapján hozott európai 

parlamenti határozat, amely véglegesen jóváhagyja a 

költségvetés Bizottság általi végrehajtását. 

Zöldítés  Az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös 

mezőgazdasági gyakorlatokra vonatkozóan nyújtott uniós 

támogatások rendszere. 

Az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös 

mezőgazdasági gyakorlatokra vonatkozóan nyújtott uniós 

támogatások rendszere. További támogatásokat kaphatnak 

olyan termelők, akik diverzifikálják terményeiket, fenntartják 

az állandó gyepterületeket és ökológiai jelentőségű területeket 

hoznak létre. 

 


