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Rövidítések 
A rövidítések jegyzékében a jelentésben tárgyalt uniós ügynökségek és egyéb uniós 
szervek szerepelnek. 

Rövidítés Teljes név 

ARTEMIS 
A beágyazott számítástechnikai rendszerekre irányuló közös 
technológiai kezdeményezést megvalósító Artemis közös 
vállalkozás 

BBI Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás  

CAS A Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatóságának Közös 
Ellenőrzési Szolgálata 

CEF Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

CFS A pénzügyi kimutatásokra vonatkozó igazolás  

COSO A Treadway-bizottság támogató szervezeteinek bizottsága 

CS Tiszta Égbolt Közös Vállalkozás 

DG RTD  Kutatási és Innovációs Főigazgatóság 

EA Végrehajtó ügynökség  

EASA Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége 

ECSEL Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek Közös 
Vállalkozás  

EIT  Európai Innovációs és Technológiai Intézet  

ENIAC Az Európai Nanoelektronikai Kezdeményezés Tanácsadó 
Testülete 

EU Európai Unió 

EUAN Az Európai Unió Ügynökségeinek Hálózata 

EUMSZ Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

EURATOM Európai Atomenergia-közösség 

EUROHPC Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika Közös Vállalkozás  

EVM Megtermeltérték-menedzsment 

F4E Fusion for Energy Közös Vállalkozás  

FCH Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás  



 5 

 

FP7 Hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogram (2007–
2013) 

GERD Kutatásra és fejlesztésre fordított bruttó hazai kiadás 

H2020 Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) 

ICF A Bizottság 2017. évi belsőkontroll-keretrendszere 

IFAC Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége  

IKAA Kiegészítő tevékenységekhez nyújtott természetbeni 
hozzájárulások 

IKOP Operatív tevékenységekhez nyújtott természetbeni 
hozzájárulások 

IMI Az Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Kezdeményezést 
Megvalósító Közös Vállalkozás 

INTOSAI Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezete 

ISA Az IFAC nemzetközi könyvvizsgálati standardjai 

ISSAI Az INTOSAI által elfogadott nemzetközi standardok 

ITER Nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktor 

JU Közös vállalkozás 

MUS Pénzegységalapú mintavételi módszer 

NFA Nemzeti finanszírozó hatóság 

PMO Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal 

S2R Shift2Rail (Európai Vasúti Kezdeményezés) Közös Vállalkozás  

SESAR Az „Egységes Európai Égbolt” Légiforgalmi Szolgáltatási Kutatás 
Megvalósítását Célzó Közös Vállalkozás  

SNE Kirendelt nemzeti szakértő 

TEN-T Transzeurópai közlekedési hálózat 

TPK Többéves pénzügyi keret 
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Összefoglaló 
I A 2019. december 31-ével záruló pénzügyi év tekintetében valamennyi közös 
vállalkozás beszámolójának megbízhatóságára nézve hitelesítő (korlátozás nélküli) 
ellenőri véleményt bocsátottunk ki. A korábbi évekhez hasonlóan azonban a Fusion for 
Energy (F4E) Közös Vállalkozás 2019. évi éves beszámolójáról szóló ellenőri 
véleményünket figyelemfelhívó megjegyzés egészíti ki, amely elsősorban az ITER-
projekt végrehajtásával kapcsolatos további költségnövekedés és késedelmek 
kockázatára mutat rá. 

II Valamennyi ügynökség esetében hitelesítő (korlátozás nélküli) ellenőri véleményt 
adtunk ki a 2019. évi éves beszámoló alapjául szolgáló bevételek és kiadások 
jogszerűségéről és szabályszerűségéről is. 

III A közös vállalkozások éves beszámolóira, valamint ezek mögöttes tranzakcióira 
irányuló ellenőrzésünk összességében megerősítette, hogy folytatódnak az előző évek 
jelentéseiben feltárt pozitív tendenciák. Ugyanakkor különböző észrevételeket is 
tettünk, rávilágítva egyes javítási lehetőségekre a költségvetési és pénzgazdálkodás, a 
természetbeni hozzájárulások, a támogatási kifizetésekre vonatkozó belsőkontroll- és 
monitoringkeretek, a közbeszerzési eljárások, a humán erőforrások és a gondos 
pénzgazdálkodás terén. 

IV A hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogram (FP7) és a transzeurópai 
közlekedési hálózatra (TEN-T) irányuló program tevékenységei kapcsán a tagok által 
fizetett hozzájárulás mértéke 2019 végéig, illetve a program lezárási szakaszáig a közös 
vállalkozások alapító rendeletében megszabott célértékek mintegy 90%-át érte el. 

V A Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (H2020) tevékenységei 
tekintetében azonban egyes közös vállalkozások esetében a program előrehaladása és 
a kapcsolódó hozzájárulás mértéke nem érte el a kitűzött célértékeket. 2019 végéig – a 
programozási időszak félidején túl – a közös vállalkozások a H2020 programmal 
összefüggő, illetve a kapcsolódó kiegészítő tevékenységeiknek átlagosan 51%-át 
hajtották végre. A kiegészítő tevékenységeket figyelmen kívül hagyva a végrehajtási 
arány mindössze 44%. A közös vállalkozások az operatív tevékenységeik terén a 
kitűzött hozzájárulási célértékeik átlag 36%-át tudták teljesíteni, míg a kiegészítő 
tevékenységek esetében ez az arány 85% volt. Másrészt a közös vállalkozások a 
pályázati eljárások többségét lezárták, és 2019 végére tervezett H2020 
tevékenységeiknek átlagosan 78%-át már odaítélték, illetve aláírták a kapcsolódó 
szerződéseket. 
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VI A közös vállalkozások belső kontrolljai általában eredményesek voltak, és – az 
utólagos ellenőrzések eredményei alapján – 2019-ben a közös vállalkozások a 
támogatási kifizetések kapcsán a 2%-os lényegességi küszöböt el nem érő fennmaradó 
hibaarányról számoltak be. A 2019. évi támogatási kifizetések mintáján a 
kedvezményezetteknél végzett ellenőrzésünk megerősítette az utólagos ellenőrzések 
eredményeit. A közös vállalkozások többsége bevezette a belsőkontroll-elven alapuló 
új belsőkontroll-keretrendszert (ICF), ezt azonban egy folyamatnak kell tekinteni, 
amelynek minősége a közös vállalkozások fő kontrollmutatói és az éves önértékelések 
folyamatos javításán múlik. 

VII A Fusion for Energy Közös Vállalkozás esetében olyan hiányosságokat tártunk fel 
a közbeszerzési eljárások, a humánerőforrás-gazdálkodás és az ITER-projekt nyomon 
követése kapcsán, amelyek veszélyeztethetik a közös vállalkozás munkatársainak 
teljesítményét és annak eredményes működését. 

VIII A korábbi években tett észrevételeink nyomán valamennyi közös vállalkozás 
hozott korrekciós intézkedéseket. Azon 26 észrevételből, amelynek kapcsán 2018 
végéig nem történt intézkedés, 2019-ben 20 (77%) lezárásra került, így 2019 végén hat 
észrevétel (23%) végrehajtása volt még folyamatban. 
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Mit ellenőrzünk? 

Jogi és szervezeti felépítés 

01 A közös vállalkozás a jogi személyiséggel rendelkező köz-magán partnerség olyan 
formája, amelynek célja előmozdítani a magánszektorral és a tagállamokkal való 
együttműködést az uniós kutatás és innováció stratégiai területein olyan eredmények 
elérése érdekében, amelyeket egy-egy ország vagy vállalat önmagában kisebb 
valószínűséggel tudna megvalósítani, valamint piacközelibbé tenni a kutatási és 
innovációs eredményeket. 

02 Az FP7 és a H2020 keretében működő közös vállalkozásokat az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 187. cikke alapján hozták létre. A Fusion for 
Energy (F4E) Közös Vállalkozás az Európai Atomenergia-közösséget (Euratom) 
létrehozó szerződés 45–51. cikke alapján jött létre. 

03 A közös vállalkozások tagjai a közszférából (jellemzően az Európai Unióból, 
amelyet a Bizottság képvisel) és a magánszférából (az ipar és a kutatás területéről) 
érkeznek, valamint esetenként tagállamok és nemzetközi szervezetek is részt vesznek 
bennük. Az F4E kivételével a közös vállalkozások maguk fogadják el kutatási 
ütemtervüket és munkatervüket, illetve – elsősorban pályázati felhívások révén – 
maguk döntenek a támogatások odaítéléséről. 

A Horizont 2020 keretében működő közös vállalkozások 

04 Jelenleg nyolc közös vállalkozás hajt végre H2020-projekteket: ezek a tervek 
szerint 2024-ig működnek majd, kivéve az Európai Nagy Teljesítményű 
Számítástechnika (EuroHPC) közös vállalkozást, amelynek mandátuma 2026 végéig 
szól. 

05 Az 1. ábra áttekintést nyújt a közös vállalkozások alakulásáról a Horizont 2020 
keretprogram során. 
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1. ábra. Az uniós közös vállalkozások alakulása 

 
Forrás: Európai Bizottság, a közös vállalkozásokat létrehozó tanácsi rendeletek alapján (az Európai 
Számvevőszék módosításaival). 

06 Hét közös vállalkozás hajt végre egyedi intézkedéseket az FP7 és a H2020 
tevékenységei keretében: 

o Tiszta Égbolt (CS); 

o „Egységes európai égbolt” légiforgalmi szolgáltatási kutatás (SESAR); 

o Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológia (FCH); 

o Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Kezdeményezés (IMI); 

o Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek (ECSEL), amely 2014-ben 
jött létre két közös vállalkozás, a Nanoelektronikai Kezdeményezés Tanácsadó 
Testülete (ENIAC) és a beágyazott számítástechnikai rendszerekkel foglalkozó 
ARTEMIS Közös Vállalkozás összeolvadásával; 

o Bioalapú Iparágak (BBI); 

o Shift2Rail (S2R). 
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07 Ezek a közös vállalkozások a közlekedés (CS2, S2R és SESAR), a közlekedés és 
energia (FCH), az egészségügy (IMI), a bioalapú iparágak (BBI), valamint az elektronikai 
alkatrészek és rendszerek (ECSEL) területén hajtanak végre tevékenységeket. 

08 Emellett 2018 novemberében a Tanács az Unió és más európai országok közös 
kezdeményezése révén létrehozott egy nyolcadik közös vállalkozást (EuroHPC) a 
digitális kutatás területén, amelynek célja egy világszínvonalú szuperszámítástechnikai 
ökoszisztéma kialakítása Európában. E közös vállalkozás beszámolóját legelső 
alkalommal 2020-ban fogjuk ellenőrizni. 

Az F4E az Euratom keretében működik az ITER létrehozása 
érdekében 

09 Az Euratom-szerződés keretében az Unió 2007-ben 35 éves időtartamra 
létrehozta a Fusion for Energy (F4E) Közös Vállalkozást. Az F4E testesíti meg Európa 
hozzájárulását a nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktorhoz (ITER): ez a világszintű 
tudományos partnerség azt kívánja demonstrálni, hogy a magfúziót életképes és 
fenntartható energiaforrásként lehet hasznosítani1. Az F4E alapító tagjai a Bizottság 
által képviselt Euratom, az Euratom tagállamai és Svájc. 

10 Európa vezető szerepet tölt be az ITER-projektben az építési költségekből vállalt 
45%-os részesedésével. Ezen belül 80%-ot az uniós költségvetés, míg 20%-ot az ITER 
fogadó állama, Franciaország finanszíroz. Az ITER többi tagjának részesedése 
egyenként hozzávetőleg 9%. Az F4E finanszírozását főként az Euratom és annak 
tagállamai biztosítják. 2020 végéig az F4E számára előirányzott Euratom-források teljes 
összege legfeljebb 6,6 milliárd euró lehet. 

                                                      
1 Az ITER-projektről, amelynek célja egy olyan kísérleti létesítmény kialakítása és 

üzemeltetése, amely a fúziós folyamat jövőbeli fenntartható energiaforrásként való 
felhasználásának tudományos megvalósíthatóságát hivatott bemutatni, 2006 végén 
született hivatalos megállapodás. A projekt világszerte hét partnert tömörít: az Európai 
Uniót képviselő Európai Atomenergia-közösséget (Euratom), az Egyesült Államokat, 
Oroszországot, Japánt, Kínát, Dél-Koreát és Indiát. 
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A közös vállalkozások az Európai Unióban találhatóak 

11 A H2020 program végrehajtásában részt vevő hét közös vállalkozás székhelye 
Brüsszelben (Belgium) van, kivéve az EuroHPC-t, amely Luxembourgban található. Az 
F4E székhelye Barcelonában (Spanyolország) van, fő fúziós létesítményei pedig a 
franciaországi Cadarache-ban épülnek (lásd: 2. ábra). 

2. ábra. Közös vállalkozások az Európai Unióban, 2019 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

A közös vállalkozások irányítási modellje 

12 A közös vállalkozások többsége (CS, IMI, FCH, BBI és S2R) kétoldalú modellt követ, 
amelyben a Bizottság és az ágazat (illetve esetenként a kutatási szféra is) alkotják az 
irányító testületet és járulnak hozzá a közös vállalkozás tevékenységeihez. Más közös 
vállalkozások (ECSEL, SESAR és EuroHPC) háromoldalú modellre épülnek, amelyben a 
tagállamok vagy kormányközi szervezetek, a Bizottság és az ágazat képviseltetik 
magukat az irányító testületben és járulnak hozzá a közös vállalkozás 
tevékenységeihez. 



 12 

 

A közös vállalkozások FP7 és H2020 keretében folytatott 
kutatási tevékenységeit részben az Unió, részben az ágazati és 
kutatási partnerek finanszírozzák 

13 A hetedik keretprogram és a H2020 projektjeit végrehajtó közös vállalkozások 
esetében mind az Unió, mind az ágazati és kutatási partnerek hozzájárulnak a közös 
vállalkozások kutatási és innovációs tevékenységeihez: 

o Az Európai Unió (képviseletében a Bizottság) készpénzforrásokat biztosít a hetedik 
keretprogram és a H2020 program keretében a közös vállalkozások kutatási és 
innovációs projektjeinek társfinanszírozásához2. 

o Az ágazati és kutatási magánszférabeli partnerek természetbeni hozzájárulást 
nyújtanak azon kutatási és innovációs tevékenységek végrehajtása révén, 
amelyekbe saját pénzügyi forrásaikat, emberi erőforrásaikat, eszközeiket és 
technológiáikat fektették be. 

o Az Unió és a magánszférabeli partnerek azonos mértékben járulnak hozzá a közös 
vállalkozások igazgatási költségeinek finanszírozásához. 

14 Az előző (2007–2013-as) TPK kapcsán a közös vállalkozások mintegy 3,6 milliárd 
eurós finanszírozást használnak fel, ami az FP7 összköltségvetésének körülbelül 7%-át 
teszi ki. Mivel a magánszférabeli partnerek természetbeni hozzájárulásai összegének el 
kell érnie az uniós társfinanszírozás összegét, a 3,6 milliárd eurós uniós finanszírozás 
mintegy 8,7 milliárd euró értékű kutatási és innovációs projektet generál az FP7 
keretében. 

15 A jelenlegi (2014–2020-as) TPK kapcsán a közös vállalkozások mintegy 7,2 milliárd 
eurós költségvetésből gazdálkodnak, ami a H2020 összköltségvetésének körülbelül 
10%-át teszi ki. Amint azonban a 3. ábra mutatja, ez az uniós finanszírozás mintegy 
17 milliárd euró összegű kutatási és innovációs projektet hív életre a H2020 
programnak a közös vállalkozások hatáskörébe utalt területein. 

                                                      
2 A SESAR az előző (2007–2013-as) többéves pénzügyi keretben a transzeurópai közlekedési 

hálózatra (TEN-T) irányuló programból, a jelenlegi (2014–2020-as) TPK során pedig az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből (CEF) is részesült finanszírozásban. 
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3. ábra. A magánszektorbeli tagoknak biztosított társfinanszírozás és a 
közös vállalkozások természetbeni hozzájárulásai által generált 
tőkeáttétel a H2020 keretében 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

16 A H2020 keretében végzett tevékenységek esetében az egyes közös vállalkozások 
alapító rendelkezései a H2020 kutatási és innovációs projektjeire nézve meghatározzák 
mind az uniós készpénz-hozzájárulások, mind pedig a magánszektorbeli partnerek által 
nyújtott természetbeni hozzájárulások összegét, a 4. ábra szerint. 
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4. ábra. A tagok hozzájárulásai a közös vállalkozás életciklusa során (millió euró) 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 



 15 

 

17 A H2020 keretében a magánszektorbeli tagok által fizetendő hozzájárulás kétféle 
lehet. A magánszektorbeli tagoknak minden közös vállalkozás esetében egy 
minimumösszeggel hozzá kell járulniuk a közös vállalkozás kutatási és innovációs 
projektjeinek összköltségéhez. A hozzájárulás összege a projekt teljes költsége és az 
uniós társfinanszírozás különbözete. Négy közös vállalkozás (CS, FCH, BBI és S2R) 
esetében a magánszektorbeli partnereknek egy minimumösszeget elérő természetbeni 
hozzájárulást is kell nyújtaniuk olyan tevékenységek finanszírozására, amelyek kívül 
esnek ugyan az adott közös vállalkozás munkatervén, de összeegyeztethetőek annak 
céljaival. 

18 2019-ben az összes közös vállalkozás teljes kifizetési költségvetése mintegy 
1,9 milliárd eurót tett ki (2018: 2 milliárd euró). A kutatási program tevékenységeit 
végrehajtó hét közös vállalkozás 2019. évi kifizetési költségvetése 1,2 milliárd euróra 
rúgott (2018: 1,2 milliárd euró), míg az F4E esetében 0,7 milliárd euró volt (2018: 
0,8 milliárd euró). 

19 2019 végén a H2020 keretében működő közös vállalkozások 229 (ideiglenes és 
szerződéses) alkalmazottat és 8 kirendelt nemzeti szakértőt (2018: 225 alkalmazott és 
7 kirendelt nemzeti szakértő) foglalkoztattak. Az F4E 437 alkalmazottat (tisztviselőt, 
ideiglenes és szerződéses alkalmazottat) és két kirendelt nemzeti szakértőt (2018: 442 
alkalmazott) foglalkoztatott. 

A zárszámadási eljárás 

20 Az éves zárszámadási eljárás időbeli lefolyását az 5. ábra szemlélteti. 
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5. ábra. Éves zárszámadási eljárás 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 
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Ellenőrzésünk 
21 Az EUMSZ 287. cikke értelmében ellenőriztük nyolc közös vállalkozásnak (SESAR, 
CS, IMI, FCH, ECSEL, BBI, S2R és F4E) a 2019. december 31-ével záruló pénzügyi évre 
vonatkozó beszámolóját, illetve az azok alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségét és 
szabályszerűségét. 

Más ellenőrök munkájának felhasználása 

22 A közös vállalkozások beszámolója megbízhatóságának ellenőrzése során 
véleményünket az adott közös vállalkozás által megbízott független külső ellenőr 
végleges ellenőrzési jelentésére alapoztuk. A kockázatnak leginkább kitett területek 
esetében minden közös vállalkozásnál megvizsgáltuk a külső ellenőr munkájának 
minőségét. 

23 A mögöttes kifizetések szabályszerűségének ellenőrzése során figyelembe vettük 
a más ellenőrök által elvégzett munkát is. Ezért értékeltük és teszteltük a közös 
vállalkozások belső kontrollrendszereit, és figyelembe vettük a Bizottság Belső 
Ellenőrzési Szolgálata (IAS) által a Horizont 2020 támogatások kifizetései tekintetében 
végzett utólagos ellenőrzések számvevőszéki felülvizsgálatának eredményeit is. 

Kockázatértékelésünk 

24 A közös vállalkozások beszámolóinak és a mögöttes tranzakcióknak a 2019. évi 
éves ellenőrzése figyelembe vette a közös vállalkozásokról készített, alább röviden 
bemutatott kockázatértékelésünket. 

o Összességében az éves beszámolók megbízhatóságára vonatkozó kockázatot 
alacsonynak ítéljük. A számviteli politika 2018-ban bekövetkezett jelentős 
módosulása miatt azonban az F4E-re vonatkozó kockázatot át kellett minősíteni 
közepesre. A közös vállalkozások beszámolóinak összeállítása a Bizottság 
számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályok 
alkalmazásával történik. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott 
számviteli standardjain alapulnak. A feltárt lényeges hibák száma korábban 
csekély volt. 

o A személyzeti és az igazgatási kifizetések jogszerűségére és szabályszerűségére 
vonatkozó kockázat alacsonynak volt tekinthető. A béreket a Bizottság Személyi 
Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatala (PMO) kezeli, amelyet a Számvevőszék az 
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igazgatási kiadásokra irányuló külön értékelés keretében ellenőriz. Az elmúlt 
években nem merült fel lényeges hiba a személyzeti kiadások tekintetében. 

o A munkaerő-felvételi eljárások jogszerűségével és szabályszerűségével 
kapcsolatos kockázat összességében alacsony volt, de közepes az F4E Közös 
Vállalkozás esetében, ahol a múltban súlyos hiányosságokra derült fény a 
munkaerő-felvételi eljárásokban. Külön figyelmet fordítottunk arra is, hogyan 
foglalkoztattak a közös vállalkozások ideiglenes alkalmazottakat 2019 folyamán. 

o A támogatások időközi és zárókifizetéseit illetően a kockázatot általában 
közepesnek ítéltük, mivel ezek a kifizetések a kedvezményezettek általában 
összetett költségnyilatkozatain alapulnak. Ezenfelül a H2020 támogatási 
kifizetéseinél a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó igazolásokat (CFS) csak a 
zárókifizetéskor követelik meg a kedvezményezettől (bizalmi elv). 

o A szerződéses kifizetések és a közbeszerzési eljárások esetében a kockázatot 
alacsonynak értékeltük az FP7 és a H2020 tevékenységeit végrehajtó közös 
vállalkozásoknál, mivel ezek kevés ilyen eljárást folytatnak le. A kockázatot 
közepesnek értékeltük az F4E Közös Vállalkozásnál, amely elsősorban nagy értékű 
szerződésekkel kapcsolatos összetett beszerzési eljárásokat folytat le, és az 
EuroHPC-nél, amely csak 2019-ben hozta létre a beszerzési eljárásrendjét. 
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o A költségvetési gazdálkodás tekintetében a kockázat szintjét az alacsonytól a 
közepesig terjedőnek ítéltük a H2020 által támogatott intézkedések és az ITER-
projekt többéves jellege és összetettsége miatt. A gondos pénzgazdálkodás 
tekintetében a kockázatot szintén alacsonytól közepesig terjedőnek ítéltük: itt a 
legfontosabb feltárt kockázati területek a támogatások kialakítása, valamint az 
F4E humánerőforrás-gazdálkodása és projektirányítása voltak. 
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A közös vállalkozások 2019. évi 
pénzügyi évre vonatkozó éves 
ellenőrzésének átfogó eredményei 

Valamennyi közös vállalkozás esetében hitelesítő (korlátozás 
nélküli) véleményt adtunk ki… 

…az éves beszámolóról, eltekintve az F4E kapcsán az ITER-hez való uniós 
hozzájárulásról tett figyelemfelhívó megjegyzéstől 

25 Valamennyi közös vállalkozás éves beszámolójáról hitelesítő ellenőri véleményt 
adtunk ki. Véleményünk szerint ezek a beszámolók minden lényeges szempontból 
híven, az alkalmazandó pénzügyi szabályzatok előírásainak és a Bizottság számvitelért 
felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözik a 
közös vállalkozások 2019. december 31-i pénzügyi helyzetét, valamint a tárgyévben 
végzett műveleteik és pénzforgalmuk eredményeit. 

26 A korábbi évekhez hasonlóan az F4E 2019. évi éves beszámolójáról kiadott 
ellenőri véleményünket figyelemfelhívó megjegyzés3 kíséri, amely az alábbiakra 
irányul: 

o 2016 novemberében az ITER Tanácsa új ITER-projekt-alapkoncepciót fogadott el. 
Az ITER új alapkoncepciójának becslése szerint 2025-ben ér véget az „Első 
plazma”4 szakasz és kezdődik meg a műveleti szakasz, a teljes kiépítési szakasz 
pedig 2035-ben zárul le. Az új referenciadátum elvileg a technikailag 
megvalósítható lehetséges legkorábbi időpont. Az előző, 2010. évi alapkoncepció 
becslése szerint a kiépítési szakasznak 2020-ban kellett volna lezárulnia. 

                                                      
3 A figyelemfelhívó megjegyzések egy-egy olyan kérdésre világítanak rá, amely nem jelent 

ugyan lényeges hibát a beszámolóban, de jelentősége folytán elengedhetetlen a beszámoló 
megértéséhez. 

4 Az „Első plazma” a fúziós berendezés megépítésének az a szakasza, amelynek során 
tesztelik a berendezés alapvető elemeit, és ez jelenti egyben a műveleti szakasz kezdetét. 
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o Az F4E Közös Vállalkozás újraszámolta és (2008-as értéken) 12 milliárd euróban 
állapította meg a projekt kiépítési szakaszához való hozzájárulását, ami 
növekedést jelent az Európai Unió Tanácsa által 2010-ben elfogadott (2008-as 
értéken) 6,6 milliárd eurós költségvetéshez képest. Ezek a közelmúltbeli becslések 
nem tartalmaznak rendkívüli tartalékot, noha a Bizottság javaslata szerint az 
ütemterv vonatkozásában legfeljebb 24 hónapos, a költségvetés szempontjából 
pedig 10–20%-os tartalék helyénvaló volna. 

o 2018 áprilisában5 az Európai Unió Tanácsa megbízta a Bizottságot, hogy az 
Euratom részéről hagyja jóvá az ITER új alapkoncepcióját, és megerősítette 
elkötelezettségét az iránt, hogy a következő TPK korlátain belül – a TPK-ra 
vonatkozó, a jövőbeni finanszírozás részleteit meghatározó esetleges későbbi 
tárgyalások sérelme nélkül – forrásokat biztosít ehhez. 

o 2020. január 31-én az Egyesült Királyság kilépett az Unióból és az Euratomból. Az 
Euratommal kötendő új partnerségi megállapodásról folytatott tárgyalásokra 
szánt átmeneti időszak 2020. december 31-én ér véget. A tárgyalás 
kimenetelének jelentős hatása lehet az F4E Közös Vállalkozás 2020 utáni 
tevékenységeire és az ITER-projektre. 

o Bár biztató lépések történtek a közös vállalkozás által a projekt kiépítési 
szakaszához tett hozzájárulás irányításának és kontrolljának javítására, továbbra is 
fennáll a kockázat, hogy még a jelenlegi jóváhagyott alapkoncepcióhoz képest is 
tovább nőnek a költségek és a projekt végrehajtását érintő késedelmek. 

…a közös vállalkozások beszámolóinak alapjául szolgáló bevételekről 

27 A 2019. december 31-ével záruló évre vonatkozó éves beszámoló alapjául 
szolgáló bevételek jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan valamennyi 
közös vállalkozásra nézve hitelesítő (korlátozás nélküli) ellenőri véleményt bocsátottunk 
ki. Véleményünk szerint a tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek voltak. 

                                                      
5 Az Európai Unió Tanácsa által 2010-ben elfogadott (2008-as értéken) 6,6 milliárd eurós 

összeg ugyanis jelenleg a 2020-ig történő kiadások tekintetében szolgál felső korlátként a 
Közös Vállalkozás számára. 
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…a közös vállalkozások beszámolóinak alapjául szolgáló kifizetésekről 

28 A 2019. december 31-ével záruló évre vonatkozó éves beszámoló alapjául 
szolgáló kifizetések jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan valamennyi 
közös vállalkozásra nézve hitelesítő (korlátozás nélküli) ellenőri véleményt bocsátottunk 
ki. Véleményünk szerint a tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek voltak. 

29 A 6. ábra áttekintést nyújt a 2017 és 2019 között a Számvevőszék által a közös 
vállalkozások éves beszámolóiról, valamint a mögöttes tranzakciók (bevételek és 
kiadások) jogszerűségéről és szabályszerűségéről kiadott véleményekről. 

6. ábra. A közös vállalkozásokról alkotott számvevőszéki vélemény 
alakulása 2017 és 2019 között 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

Észrevételeink rámutatnak a fejlesztésre szoruló területekre 

30 Véleményeinktől függetlenül különböző észrevételeket tettünk, rávilágítva egyes 
javítási lehetőségekre a költségvetési és pénzgazdálkodás, a természetbeni 
hozzájárulások, a támogatási kifizetésekre vonatkozó belsőkontroll- és 
monitoringkeretek, a közbeszerzési eljárások, a humán erőforrások és a gondos 
pénzgazdálkodás terén. 
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A kifizetések éves tervezésében továbbra is hiányosságok állnak fenn  

31 A kifizetési előirányzatok tervezése és nyomon követése kapcsán a fő problémát 
továbbra is az jelenti, hogy a közös vállalkozásoknak jelentős, többéves 
kutatástámogatáson alapuló projektekre vonatkozóan kell tervezniük. A közös 
vállalkozások igényeire tekintettel a fel nem használt kifizetési előirányzatok a 
következő három pénzügyi évben bekerülhetnek a költségvetésbe. A BBI esetében 
főként azért nőtt meg jelentősen 2019 végén a Horizont 2020 projektek fel nem 
használt kifizetési előirányzatainak volumene, mert a projektek 2019-ben váratlan 
késedelmeket szenvedtek. Ami az ECSEL FP7-projektjeinek kifizetési költségvetését 
illeti, az 50%-nál alacsonyabb végrehajtási arány elsősorban annak volt betudható, 
hogy a nemzeti finanszírozó hatóságok késedelmesen adták ki az FP7 keretében 
folyamatban lévő tevékenységek projektzáró tanúsítványait. 

A közös vállalkozások 90%-os végrehajtási arányt értek el az FP7-hez és a 
TEN-T-hez kapcsolódó tevékenységeikre nézve 

32 A hetedik keretprogram és a TEN-T program (2007 és 2013 közötti TPK) 
keretében a SESAR, a CS, az IMI, az FCH és az ECSEL közös vállalkozások végeznek 
végrehajtási tevékenységet. 2019-ben már csak három közös vállalkozás (IMI, FCH és 
ECSEL) tartott az FP7-hez kapcsolódó intézkedései végrehajtásának záró szakaszában. 
2019 végére a tagok által e tevékenységekhez nyújtott hozzájárulás mértéke átlagosan 
90%-át érte el a közös vállalkozások alapító rendeletében kitűzött hozzájárulási 
célértékeknek (lásd: 1. táblázat).
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1. táblázat. A tagok hozzájárulásai a hetedik keretprogramhoz és a TEN-T programhoz (millió euró) 

 
Forrás: A közös vállalkozásoktól származó adatok. 

EU Egyéb 
tagok

Összesen
Közös 

vállalkozások 
(FP7)

EU Egyéb 
tagok

Összesen

Fe
lh

as
zn

ál
ás

i 
ar

án
y

700,0 1 284,3 1 984,3 SESAR 1 634,1 1 100,5 1 734,6 87%
800,0 600,0 1 400,0 CS 1 800,0 607,9 1 407,9 101%

1 000,0 1 000,0 2 000,0 IMI 1 924,8 780,2 1 705,0 85%
470,0 470,0 940,0 FCH 1 421,5 450,4 871,9 93%

655,5 1 784,4 2 439,9
ECSEL 

(Artemis/Eniac) 655,5 1 551,9 2 207,4 90%

3 625,5 5 138,7 8 764,2 Összesen 3 435,9 4 491,0 7 926,9 90%

Tagok hozzájárulása
(az alapító rendelet értelmében)

Tagok hozzájárulása
(2019.12.31-i állapot)
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33 A SESAR esetében 2019 végén a tagok készpénz-hozzájárulása 30,7 millió euró 
többletet mutatott. Ebből 23,8 millió euró az FP7 forrásaiból fel nem használt 
készpénz-hozzájárulás volt. A korai visszatérítés pragmatikus megoldásának hiányában 
ezeket a közös vállalkozásnál maradó pénzeszközöket nem fordítják kutatási 
projektekre. 

Néhány közös vállalkozás veszített lendületéből a H2020-hoz kapcsolódó 
tevékenységeinek végrehajtása során 

34 A H2020 keretében hét közös vállalkozás, a SESAR, a CS, az IMI, az FCH, az ECSEL, 
a BBI és az S2R hajt végre tevékenységeket, amelyek tervezett időtartama 10 év (2014–
2024). 2019 végéig, a H2020 tevékenységei végrehajtási időszakának félidején túl ezek 
a közös vállalkozások a H2020 programmal összefüggő és egyéb vonatkozó kiegészítő 
tevékenységeik átlagosan 51%-át – illetve ha a kiegészítő tevékenységeket nem 
vesszük figyelembe, 44%-át – hajtották végre. Néhány közös vállalkozás azonban nem 
érte el a várt előrehaladást a program megvalósításában, így le voltak maradva a 
vonatkozó alapító rendeletekben kitűzött hozzájárulási célokhoz képest (lásd: 
2. táblázat). 

35 Négy közös vállalkozás (CS, FCH, BBI és S2R) alapító rendelete értelmében azok 
magánszektorbeli partnereinek olyan kiegészítő tevékenységek formájában is kell 
nyújtaniuk természetbeni hozzájárulást, amelyek kívül esnek a közös vállalkozások 
tervein, de összeegyeztethetőek annak célkitűzéseivel (a kiegészítő tevékenységek 
céljára nyújtandó természetbeni hozzájárulások, IKAA), és az alapító rendeletek 
előírják a H2020 program végéig teljesítendő minimumösszeget is. Amint a 2. táblázat 
mutatja, 2019 végén a magánszektorbeli tagok hozzájárulásai zömmel az e 
tevékenységek kapcsán felmerült saját kiadásaik költségnyilatkozataiból álltak. Mivel a 
kiegészítő tevékenységek céljára kapott természetbeni hozzájárulásokat nem kötelező 
közzétenni az éves beszámolóban, azok nem tartoznak ellenőrzési hatáskörünkbe. 
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36 2019 végéig a magánszektorbeli partnerek 5,1 milliárd euró hozzájárulást 
nyújtottak, ami a megállapodás szerinti összesen 9,8 milliárd eurós összeg 52%-ának 
felel meg. Az összeg a közös vállalkozások H2020 programmal összefüggő saját 
operatív tevékenységeire nyújtott 2,4 milliárd euró6 természetbeni hozzájárulásból 
(IKOP), valamint a közös vállalkozások munkaprogramján kívül eső tevékenységekre 
biztosított 2,7 milliárd euró természetbeni hozzájárulásból (IKAA) tevődik össze. Így a 
magánszektorbeli tagok végrehajtási aránya az IKOP esetében átlagosan a közös 
vállalkozás alapító rendeletében meghatározott célok 36%-a volt, míg az IKAA 
esetében ez az arány megközelítette a 85%-ot (lásd: 2. táblázat).

                                                      
6 Ebből az összegből 2019 végéig csak mintegy 0,9 milliárd euró (38%) igazolására került sor. 
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2. táblázat. Horizont 2020 – a tagok hozzájárulásai (millió euró) 

 
Forrás: A közös vállalkozásoktól származó adatok.
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585,0 1 000,0 n.a. 1 585,0 SESAR 2020 331,0 186,5 179,3 n.a. 696,8 44% 44%
1 755,0 1 228,5 965,3 3 948,8 CS 2 1 139,7 292,7 320,1 899,9 2 652,4 67% 59%
1 638,0 1 425,0 n.a. 3 063,0 IMI 2 423,7 232,1 144,2 n.a. 800,0 26% 26%

665,0 95,0 285,0 1 045,0 FCH 2 420,0 5,4 32,7 667,0 1 125,1 108% 60%
1 185,0 1 657,5 n.a. 2 842,5 ECSEL 681,5 117,4 705,4 n.a. 1 504,3 53% 53%

975,0 975,0 1 755,0 3 705,0 BBI 414,6 29,9 52,0 916,1 1 412,6 38% 25%
398,0 350,0 120,0 868,0 S2R 221,7 76,8 74,6 182,5 555,7 64% 50%

7 201,0 6 731,0 3 125,3 17 057,3 Összesen 3 632,2 940,8 1 508,3 2 665,5 8 746,9 51% 44%

(1) Természetbeni hozzájárulás a közös vállalkozások operatív tevékenységeihez
(2) Természetbeni hozzájárulás a közös vállalkozások munkatervén kívüli kiegészítő tevékenységekhez

Tagok hozzájárulása
(az alapító rendelet értelmében)

Tagok hozzájárulása
(2019.12.31-i állapot)
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37 Noha a BBI alapító rendeletét 2018-ban kifejezetten úgy módosították, hogy az 
ágazati tagok elszámolhassák a projektszinten készpénzben teljesített 
hozzájárulásaikat, még mindig jelentős annak a kockázata, hogy az ágazati tagok a BBI-
program végéig nem érik el az operatív készpénz-hozzájárulás előírt minimális, 
182,5 millió eurós összegét. A Bizottság (DG RTD) emiatt 2018 végén úgy döntött, hogy 
140 millió euróval csökkenti a közös vállalkozás 2020. évi, 205 millió eurós 
költségvetését. 

38 2019 végéig a közös vállalkozások lefolytatták a hozzájuk rendelt H2020-
tevékenységek végrehajtására vonatkozó pályázati eljárások zömét (lásd: 3. táblázat). 

3. táblázat. Horizont 2020 – a közös vállalkozások lekötött 
társfinanszírozása (millió euró) 

 
Forrás: A közös vállalkozásoktól származó adatok. 

A támogatási kifizetések belső kontrollja általában véve eredményes volt 

39 A közös vállalkozások megbízható pénzügyi és operatív dokumentációs 
áttekintésen alapuló előzetes kontrolleljárásokat vezettek be. A közös vállalkozások 
kötelesek végrehajtani a Bizottság 17 belsőkontroll-elven alapuló új belsőkontroll-
keretrendszerét (ICF). 2019 végére a közös vállalkozások (az ECSEL kivételével) 
bevezették az új keretrendszert, és valamennyi kontroll-alapelvre nézve kidolgozták a 
fő kontrollmutatókat, hogy értékelni tudják kontrolltevékenységeik eredményességét 
és fel tudják tárni a kontrollhiányosságokat. A bevezetett keretrendszert azonban egy 
folyamatnak kell tekinteni, amelynek minősége a közös vállalkozások fő 
kontrollmutatói és az éves önértékelések folyamatos javításán múlik. 

EU összesen
Közös 

vállalkozás 
igazgatása

Közös vállalkozás 
társfinanszírozása 

legfeljebb

Közös 
vállalkozások 

(H2020)

Közös vállalkozás 
társfinanszírozására 

vonatkozó 
kötelezettségvállalás

Programvégrehajtási 
arány

585,0 29,3 555,8 SESAR 2020 498,5 90%
1 755,0 39,0 1 716,0 CS 2 1 523,7 89%
1 638,0 42,6 1 595,4 IMI 2 1 190,6 75%

665,0 19,0 646,0 FCH 2 536,7 83%
1 185,0 15,3 1 169,7 ECSEL 832,8 71%

975,0 29,3 945,8 BBI 594,3 63%
398,0 13,5 384,5 S2R 300,2 78%

7 201,0 187,9 7 013,1 Összesen 5 476,8 78%

Odaítélt/aláírt támogatási 
megállapodások

(2019.12.31-i állapot)

Uniós hozzájárulás
(az alapító rendeletek értelmében)
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40 A hetedik keretprogram kifizetett támogatásai tekintetében az utólagos 
ellenőrzések 2019. év végi eredményei alapján (az ECSEL kivételével) minden közös 
vállalkozás a 2%-os lényegességi küszöb alatti fennmaradó hibaarányról számolt be. Az 
ECSEL-t illetően a résztvevő tagállamok nemzeti finanszírozó hatóságai által 
alkalmazott módszerek és eljárások jelentős eltérései nem teszik lehetővé, hogy a 
fennmaradó hibaarányt egységes módon számítsák ki a hetedik keretprogramhoz 
tartozó kifizetések tekintetében. A DG RTD által a hetedik keretprogram egészére 
meghatározott fennmaradó hibaarány azonban 2019 végén 3,52% volt. A hetedik 
keretprogram kapcsán 2019-ben teljesített kifizetések alacsony arányára (kb. 11%) 
tekintettel úgy ítéljük meg, hogy 2019-ben az ECSEL teljes operatív kifizetéseinek 
fennmaradó hibaaránya a lényegességi küszöb alatt marad. 

41 A H2020 program támogatáskifizetései tekintetében – a Bizottság Közös 
Ellenőrzési Szolgálata (CAS) 2019 végi utólagos ellenőrzési eredményei alapján – a 
H2020-projekteket végrehajtó valamennyi közös vállalkozás a 2%-os lényegességi 
küszöb alatti fennmaradó hibaarányt jelentett be. 

A 2019. évi támogatási kifizetések mintáján a kedvezményezetteknél 
végzett ellenőrzésünk megerősítette az utólagos ellenőrzésnek a 
bejelentett személyzeti költségekre vonatkozó eredményeit 

42 2018-ban és 2019-ben a Számvevőszék mintavétel alapján felülvizsgálta a CAS és 
annak szerződéses külső ellenőrei által elvégzett utólagos ellenőrzéseket. 
E felülvizsgálatok – amint azt a Számvevőszék 2018. és 2019. évi éves jelentéseinek 
vonatkozó fejezetei ismertetik7 – módszertani eltéréseket és ellenőrzésminőségi 
hiányosságokat tártak fel, amelyek a H2020 kifizetéseire vonatkozó hibaarány 
alábecslését eredményezték. Ezen túlmenően a H2020 keretében tevékenységeket 
végző hét közös vállalkozás által az éves tevékenységi jelentéseikben bejelentett 
fennmaradó hibaarányt nem lehet közvetlenül összevetni a Számvevőszék 2019. évi 
éves jelentésében a Bizottság kutatási kiadásaira vonatkozóan közzétett hibaaránnyal8. 

                                                      
7 Lásd: a Számvevőszék 2018. évi éves jelentésének 5. fejezete (5.31–5.34. bekezdés) és a 

Számvevőszék 2019. évi éves jelentésének 4. fejezete (4.28. és 4.29. bekezdés), amelyek 
arról számolnak be, hogy a Számvevőszék számítási módszerével ellentétben a CAS minden 
egyes ellenőrzött H2020 tranzakció esetében a költségnyilatkozat teljes összege alapján 
számítja ki a reprezentatív hibaszázalékot, nem pedig a részletes ellenőrzések és ismételt 
ellenőrzések mintájába beemelt költségtételek összege alapján. 

8 A Számvevőszék által kiszámított hibaaránytól eltérően a közös vállalkozások által (az 
utólagos ellenőrzés eredményei alapján és a CAS H2020-ra vonatkozó utólagos ellenőrzési 
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43 Ezért 2019-re kiigazítottuk a közös vállalkozásokra vonatkozó ellenőrzési 
megközelítésünket, és az utólagos ellenőrzésekből nyert bizonyosságot kiegészítettük a 
közös vállalkozások fizetési tranzakcióiból vett mintára vonatkozóan a 
kedvezményezetteknél végzett részletes ellenőrzéssel (tételes tesztelés). Ezeket a 
tranzakciókat véletlenszerűen (pénzegységalapú mintavétellel) választottuk ki az FP7- 
és H2020-projekteket végrehajtó hét közös vállalkozás által 2019-ben teljesített 
valamennyi időközi és végső támogatási kifizetésből. Részletes ellenőrzéseink 
megerősítették a bejelentett személyzeti költségekkel kapcsolatos rendszerszintű 
hibákat, amelyeket az utólagos ellenőrzést végző ellenőrök is észleltek és jelentettek. 

Az F4E-nél a közbeszerzés, az emberi erőforrások és a projektirányítás 
kapcsán feltárt hiányosságok veszélyeztetik a közös vállalkozás 
működésének eredményességét 

44 Az F4E nagy értékű szerződésekre vonatkozó közbeszerzési eljárásainak 
szabályszerűségi ellenőrzése olyan hiányosságokat tárt fel a beszerzések tervezésében 
és értékelésében, amelyek esetleg visszatarthattak egyes potenciális vállalkozókat az 
ajánlat benyújtásától. 

45 Az F4E nyolcadik éves értékelése során a szakértői testület több problémát és 
kockázatot azonosított a felső vezetés és a vállalati kultúra szintjén. A testület azt is 
megfigyelte, hogy az F4E – még alapvetőnek tekintett álláshelyek esetében is – egyre 
nagyobb mértékben folyamodik szerződéses vagy visszaszervezett humán 
erőforrásokhoz, hogy kikerülje az állományban lévő alkalmazottakra vonatkozó 
létszámtervi korlátokat. 2019-ben ilyen humán erőforrásból került ki az állományban 
lévő alkalmazottak közül kb. 289 fő (vagyis 62%), amit a létszámterv is rögzített. 

                                                      
stratégiája keretében alkalmazott képlettel összhangban) kiszámított fennmaradó 
hibaarány magában foglalja az ellenőrzött kifizetésekben feltárt valamennyi hiba 
korrekcióját, valamint az ellenőrzött kedvezményezettek nem ellenőrzött kifizetéseiben 
feltárt rendszerszintű hibák korrekcióját (úgynevezett „kiterjesztés”).  
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46 2019-ben az F4E irányítótestülete által kinevezett ad hoc csoport felülvizsgálta az 
F4E jelenlegi beszámolási rendszerét, és egy megtermeltértékmenedzsment-rendszer 
(EVM)9 bevezetését javasolta, amit az F4E irányítótestülete jóváhagyott. 
A javasolt EVM-rendszer azonban nem veszi figyelembe az összes független szakértői 
ajánlást, és nem nyújt egyértelmű információt arról, hogy az eddig felmerült 
költségekhez képest milyen technikai haladást sikerült elérni az F4E Közös 
Vállalkozásnak az ITER projekttel kapcsolatos valamennyi teljesítési kötelezettségére 
nézve. 

A korábbi évek ellenőrzési megállapításainak hasznosulása 

47 A különálló éves jelentéseinkben a korábbi években tett észrevételeink és 
megjegyzéseink nyomán a közös vállalkozások a legtöbb esetben korrekciós 
intézkedéseket hajtottak végre. A 7. ábra tanúsága szerint arra a 26 észrevételre 
nézve, amelyekkel 2018 végéig nem foglalkoztak, 2019-ben korrekciós intézkedésekre 
került sor, így 2019 végén 20 észrevétel (77%) esetében lezárult, 6 észrevétel (23%) 
esetében pedig folyamatban volt a válaszintézkedés10. Részletes információk a teljes 
jelentés 3. fejezetéhez csatolt mellékletekben találhatók. 

                                                      
9 Az EVM segíti a projektmenedzsereket a projekt teljesítményének mérésében. A módszeres 

projekt-nyomonkövetési eljárás az elvégzett és a tervezett munka összehasonlítása révén 
lehetővé teszi a projekt előrehaladását érintő esetleges eltérések feltárását. A költségek és 
az ütemterv kontrolljára, valamint arra használják, hogy mennyiségi adatokat szolgáltasson 
a projekt döntéshozatali folyamata számára. A projekt alapkoncepciója az EVM alapvető 
eleme, és hivatkozási pontként szolgál az EVM-mel kapcsolatos valamennyi 
tevékenységhez. 

10 Megjegyzés: A CS, az IMI, az FCH és az F4E esetében a közös vállalkozások által a 2019. évi 
ellenőrzés során tett korrekciós intézkedések miatt a korábbi évek valamennyi észrevétele 
lezárult. 



 32 

 

7. ábra. Hogyan hasznosították a közös vállalkozások a korábbi évek 
észrevételeit? 

 

 
 

Forrás: Európai Számvevőszék. 
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A közös vállalkozásokhoz kapcsolódó 
egyéb ellenőrzések és áttekintések 
48 A közös vállalkozások éves beszámolóihoz kapcsolódó éves ellenőrzési jelentés 
mellett 2019 folyamán kiadtunk több olyan különjelentést és áttekintést is, amely 
érintette a közös vállalkozásokat (lásd: 8. ábra). 
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8. ábra. Ellenőrzési eredmények a közös vállalkozásokat érintő, nemrégiben megjelent egyéb számvevőszéki 
kiadványokból 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 
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