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Összefoglaló 
I Ez az áttekintés összehasonlító elemzéssel szolgál a 2021–2027-es időszakra 
vonatkozó kohéziós politikai alapokról és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről 
azzal a céllal, hogy segítse a 2027 utáni többéves pénzügyi keretek kialakítását. A két 
eszköz közötti hasonlóságokat és különbségeket az általános keretre, valamint az 
irányítási és igazgatási struktúrákra összpontosítva vizsgáltuk meg. 

II 2020 júliusában a Covid19-világjárvány polgárokra és vállalkozásokra gyakorolt 
hatásainak enyhítése és az Unió és tagállamai jövőbeli sokkhatásokkal szembeni 
rezilienciájának fokozása céljából az Európai Tanács megállapodott egy ideiglenes 
helyreállítási eszköz, a NextGenerationEU (NGEU) létrehozásáról. A NextGenerationEU 
kiadásainak nagy részét a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz teszi ki. Ez utóbbi 
egy olyan mechanizmus, amelynek keretében a tagállamok vissza nem térítendő 
támogatásokat és hiteleket igényelhetnek. Az elvárás az, hogy a tagállamok a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt elsősorban az európai szemeszter keretében 
kiadott országspecifikus ajánlásokhoz kapcsolódó reformok finanszírozására használják 
fel, de emellett beruházásokra is fordíthatják azt, mint a kohéziós politika forrásait. 
Ennek következtében az elkövetkező években a teljes uniós finanszírozás az uniós GDP 
mintegy 1%-áról annak 3%-ára nőhet. 

III Az RRF keretében nyújtott pénzügyi támogatást leginkább vissza nem térítendő 
támogatások (ilyen a kohéziós politikai programok többsége), emellett pedig a 
tagállamok által visszafizetendő hitelek formájában nyújtják. A kohéziós politika 
keretében nyújtott finanszírozást olyan módszerrel osztják szét a tagállamok között, 
amely figyelembe veszi a regionális egyenlőtlenségeket, a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközből nyújtott pénzügyi támogatások elosztásakor viszont 
nincsenek tekintettel az ilyen egyenlőtlenségekre. 

IV Az RRF az uniós kohéziós politika finanszírozási mechanizmusaival párhuzamosan 
működik. Így a tagállamok választhatnak, hogy beruházásaikat a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközből vagy a kohéziós politikai alapokból finanszírozzák. 
A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt közvetlen irányítással, míg a kohéziós 
politikai alapokat megosztott irányítással hajtják végre. Ez azt jelenti, hogy az uniós és 
a tagállami hatóságok eltérő felelősségi körökkel bírnak az egyik és a másik 
finanszírozási forrás kapcsán. Az irányítási módtól függetlenül végső soron a Bizottság 
felelős az uniós költségvetés végrehajtásáért. A többszintű irányítási struktúra és a 
partnerség elve alkalmazandó a kohéziós politikai alapokra, nem vonatkozik viszont a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközre. Ez utóbbinál a helyi és regionális 
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hatóságokat, a gazdasági és szociális partnereket, valamint a civil társadalmi 
szervezeteket nem kell ugyanolyan mértékben bevonni, mint a kohéziós politikai 
források esetében. 

V A két eszköz kapcsán jelentős eltérés mutatkozik a programozási dokumentumok 
száma és logikája, illetve a jóváhagyási és értékelési eljárások tekintetében egyaránt. 
A párhuzamos végrehajtás összehangolása mindkét eszköz programozásának részét 
képezi, és a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a két eszköz ne átfedésekkel, hanem 
egymást kiegészítve működjön. A 2014–2020-as időszakban az EU-27 országaiban az 
összes közberuházás mintegy 10%-a az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a 
Kohéziós Alapból származott. A jelenlegi időszakban a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz tovább fogja növelni az uniós finanszírozású közberuházások 
arányát a tagállamokban. Ahol ez az arány már most is magas, ott a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközből származó kiegészítő finanszírozás még nagyobb nyomást 
helyezhet a tagállamokra a tekintetben, hogy hogyan költsék el a rendelkezésükre álló 
forrásokat. 

VI A tagállamoknak a helyreállítási és rezilienciaépítési terveikben (RRP) szereplő 
intézkedésekre vonatkozóan költségbecslést kell benyújtaniuk a Bizottságnak. 
A Bizottság a tervek értékelése során ellenőrzi e becslések észszerűségét és 
valószerűségét, de a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz kifizetései nincsenek 
kapcsolatban ezekkel a költségekkel. Ez nagymértékben meghatározza azt, hogy a 
tagállamokban miként programozzák és tervezik meg a beavatkozásokat, hogyan 
követik nyomon és jelentik a Bizottságnak az elért eredményeket, valamint milyen 
módon kerül sor a kifizetésekre a mérföldkövek és célok kielégítő teljesítése esetén. 
Az azonban egyelőre még nem látható, hogy az RRF-ből származó finanszírozás 
mennyiben teljesítményfüggőbb, mint a kohéziós politikai alapokból származó. 
A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből származó pénzeszközök folyósítása 
továbbá a kohéziós politikai alapok kiadásainak túlnyomó többségéhez képest 
rugalmasabb kifizetési feltételek mellett történik. 

VII A két eszköz a nyomon követést, a beszámolást és az értékelést is eltérő 
rendelkezésekkel szabályozza. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköznél a nyomon 
követés elérendő mérföldköveket és célokat vesz alapul, míg a kohéziós politika 
esetében a pénzügyi beszámolás nem veszi figyelembe a teljesítménnyel kapcsolatos 
információkat. A nyomonkövetési célból használt mutatók többségét mindkét eszköz 
esetében nem mindenre nézve egységesen, hanem kifejezetten az egyes 
programokhoz vagy tagállami helyreállítási és rezilienciaépítési tervekhez 
kapcsolódóan alkalmazzák. Az ilyen mutatókat azonban nem lehet összesíteni az uniós 
szintű teljesítmény méréséhez vagy a különböző kohéziós politikai programok egymás 
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közötti, illetve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervekkel való összehasonlításához. 
A mindkét eszköz esetében 2024-re tervezett értékeléseket szorosan össze kell 
hangolni – a kohéziós politika 2025-ben esedékes félidős felülvizsgálatával is – a 2027 
utáni kohéziós politikai keret előkészítéséhez. 

VIII Uniós szinten a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközhöz kapcsolódó 
kontroll- és ellenőrzési intézkedések a mérföldkövek és célok kielégítő teljesítésére 
összpontosítanak. A kohéziós politikai alapok esetében a kontroll- és ellenőrzési 
eljárások mind bizottsági, mind tagállami szinten elsősorban a felmerült kiadások 
szabályszerűségére összpontosítanak, amikor a kiadásokat valós költségek alapján 
térítik meg. Az RRF esetében a Bizottságnak kell biztosítania az Unió pénzügyi 
érdekeinek eredményes védelmét; e célból elegendő biztosítékot kell kapnia a 
tagállamoktól arra vonatkozóan, hogy az RRF-et az uniós és a nemzeti joggal 
összhangban hajtják végre. Emellett a tagállamoknak adatokat kell gyűjteniük a 
pénzeszközök végső kedvezményezettjeiről, valamint az ellenőrzések és kontrollok 
céljából listát kell vezetniük a finanszírozott intézkedésekről. 

IX Ez az összehasonlító elemzés áttekintés, nem pedig ellenőrzés. Az elkövetkező 
években a kohéziós politikai programok és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
egyidejű alkalmazása nyomán majd megmutatkozik, hogy a szabályozási kereten belüli 
eltérések hogyan befolyásolják a végrehajtást és az eredményeket. 
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Bevezetés 
01 A 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret1 1 211 milliárd 
euró összegű finanszírozást biztosít2. Ebből az összegből az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap (ERFA), a Kohéziós Alap (KA)3 és az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+)4 
keretében kifizetett kohéziós politikai finanszírozás 361 milliárd eurót tesz majd ki, és 
azt elsősorban a tagállamok számára nyújtott, vissza nem térítendő támogatások 
formájában folyósítják (lásd: 1. háttérmagyarázat). 

1. háttérmagyarázat 

Kohéziós politika: az Unió fő hosszú távú beruházási politikája 

A kohéziós politika az uniós költségvetésből finanszírozott legfőbb hosszú távú 
beruházási politika. Ezt a szakpolitikát – eredetileg „regionális politika” néven – a 
Római Szerződés vezette be. A strukturális alapokat 1988-ban integrálták az átfogó 
uniós kohéziós politikába, amelynek célja a gazdasági és társadalmi kohézió 
erősítése a különböző régiók fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek 
csökkentése révén5. 

02 2020 elején a Covid19-világjárvány Kínából átterjedt Európába, és a 2008. évi 
pénzügyi válságnál jóval nagyobb gazdasági visszaesést okozott. A Bizottság 2021 
végén arra számított, hogy a gazdasági növekedés 2023 elejére visszatér a világjárvány 
előtti szintre6. Az Ukrajna elleni orosz invázió és az energiaköltségek azt követő 
emelkedése azonban ismét rontotta a gazdasági előrejelzéseket, és tovább késleltette 
a gazdasági fellendülést7 (lásd: 1. ábra). 

                                                      
1 A Tanács (EU, Euratom) 2020/2093 rendelete a 2021–2027-es időszakra vonatkozó 

többéves pénzügyi keretről. 

2 The EU’s 2021–2027 long-term budget and NGEU, Facts and figures, 2021, 6. o. 

3 (EU) 2021/1058 rendelet az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról (a 
továbbiakban: az ERFA-/KA-rendelet). 

4 Az Európai Szociális Alap Plusz létrehozásáról és az 1296/2013/EU rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló (EU) 2021/1057 rendelet (a továbbiakban: ESZA+ rendelet). 

5 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 174. cikke. 

6 European Economic Forecast, Autumn 2021, 160. sz. intézményi dokumentum, 2021., 24. o. 

7 European Economic Forecast, Summer 2022, 183. sz. intézményi dokumentum, 2022., 18. o. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2093&from=HU
https://op.europa.eu/hu/publication-detail/-/publication/d3e77637-a963-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&qid=1642092394124&from=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=HU&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2021-economic-forecast_en
https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/summer-2022-economic-forecast-russias-war-worsens-outlook_en
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1. ábra. Az EU-27 GDP-jének volumenindexe a 2006 és 2022 nyár közötti
időszakban (%)

Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság adatai alapján. 

03 A világjárvány polgárokra és vállalkozásokra gyakorolt hatásainak enyhítése, a
helyreállítás fellendítése, valamint az Unió és tagállamai rezilienciájának előmozdítása 
érdekében a Tanács elfogadta a NextGenerationEU (NGEU) elnevezésű ideiglenes 
eszközt8. A NextGenerationEU 2021 és 2026 között 807 milliárd eurót bocsát a 
tagállamok rendelkezésére9. A NextGenerationEU keretében nyújtott finanszírozás 
mintegy 90%-a (724 milliárd euró) a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközön (RRF) 
keresztül jut majd célba10. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz a tagállamok 
által igényelhető vissza nem térítendő támogatásokat (338 milliárd euró) és hiteleket 
(386 milliárd euró) egyaránt kínál11. A NextGenerationEU a fennmaradó 83 milliárd 

8 A Covid19-válság utáni helyreállítás támogatására szolgáló Európai Uniós Helyreállítási 
Eszköz létrehozásáról szóló (EU, Euratom) 2020/2094 tanácsi rendelet (a továbbiakban: 
a NGEU-rendelet) 1. cikke. 

9 A jelentésben szereplő minden összeg folyó árakon értendő. 

10 (EU) 2021/241 rendelet a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról 
(a továbbiakban: az RRF-rendelet). 

11 Az RRF-rendelet 15. cikkének (2) bekezdése. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2094&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
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euró összegű forrásából 51 milliárd euróval a REACT-EU-n keresztül a 2014–2020-as 
kohéziós politikai programokat egészítette ki12 (lásd: 2. háttérmagyarázat). 

2. háttérmagyarázat

Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz: a gazdasági helyreállításra 
szolgáló egyszeri, ideiglenes eszköz 

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló címe 
keretében létrehozott egyszeri, ideiglenes eszköz13. A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz célja, hogy a fenntartható növekedés ösztönzésével és 
a jövőbeli sokkhatásokkal szembeni reziliencia kiépítésével segítse a Covid19-
világjárvány okozta gazdasági válságból való kilábalást. 

04 A 2. ábra a NextGenerationEU eszközön és a többéves pénzügyi kereten keresztül
az elkövetkező években elérhető teljes uniós pénzügyi támogatást szemlélteti. 

12 (EU) 2020/2221 rendelet az 1303/2013/EU rendeletnek a Covid19-világjárvány és 
társadalmi következményei okozta válság elhárításának előmozdítását és a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítás előkészítését támogató kiegészítő források és az azokkal 
kapcsolatos végrehajtási rendelkezések tekintetében történő módosításáról (REACT-EU 
rendelet). 

13 Az RRF-rendelet (2) preambulumbekezdése. Az EUMSZ 175. cikke. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=HU
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2. ábra. A NextGenerationEU eszközön és a többéves pénzügyi kereten
keresztül elérhető uniós pénzügyi támogatás

folyó árak 

Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság által 2021. áprilisban közzétett adatok alapján. 

05 Az uniós költségvetésből finanszírozandó tervezett beruházások egységes
projektkezelési rendszerrel rendelkeznek. Mivel a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközt és a kohéziós politikai alapokat párhuzamosan hajtják végre, a két eszköz 
alapjául szolgáló jogszabályok előírják, hogy a beruházásokat úgy kell megtervezni és 
végrehajtani, hogy a két eszköz ne kerüljön átfedésbe hanem egészítse ki egymást. 
A jogszabály többek között azt írja elő, hogy a programozási dokumentumoknak meg 
kell határozniuk, hogyan tervezik megvalósítani ezt a kiegészítő jelleget14. Ugyanakkor 
tilos a kettős finanszírozás15. 

14 Az RRF-rendelet 28. cikke. A közös rendelkezések megállapításáról szóló (EU) 2021/1060 
rendelet (a közös rendelkezésekről szóló rendelet, CPR) 11. cikke és 22. cikke (3) 
bekezdésének a) pontja. 

15 Az RRF-rendelet (62) preambulumbekezdése. 

REACT-EU

NextGenerationEU
807 mrd euró

2021–2027
Hosszú távú 
költségvetés

1211 mrd euró

Kohéziós politikai alapok
(ERFA/Kohéziós Alap és 
ESZA+)

Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz 
724 mrd euró, amelyből
338 mrd euró vissza nem térítendő 
támogatásokra és
386 mrd euró hitelekre

Egyéb uniós források

Kohéziós politikai területek

32 mrd euró

361 mrd euró

338 mrd euró vissza 
nem térítendő támogatás 

165 mrd euró aktivált hitel 

221 mrd nem aktivált hitel 

850 mrd euró

51 mrd euró

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/mff_2021-2027_breakdown_current_prices.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
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Hatókör és módszer 
06 Ez az áttekintés összehasonlító elemzéssel szolgál a 2021–2027-es időszakra 
vonatkozó kohéziós politikai alapokról és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről 
azzal a céllal, hogy segítse a 2027 utáni többéves pénzügyi keretek kialakítását. Ezt a 
témát azért vizsgáltuk meg, mert a két eszköz fontos szerepet játszik az uniós 
tagállamok Covid19-világjárványt követő gazdasági helyreállításában, és mert jelentős 
érdeklődés mutatkozik a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtási 
mechanizmusa iránt. Megvizsgáltuk a két eszköz közötti hasonlóságokat és 
különbségeket, különös tekintettel az általános keretre, az irányítási és igazgatási 
struktúrákra, a két eszköz közötti kapcsolódási pontokra, valamint az elkövetkező 
években a párhuzamos végrehajtásból eredő kockázatokra és kihívásokra. 

07 Összehasonlítottuk az RRF alapjául szolgáló jogszabályokat a 2021–2027-es 
időszakra vonatkozó kohéziós politikai alapok (ERFA, Kohéziós Alap, ESZA+; a REACT-
EU, a Méltányos Átállást Támogató Alap és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
kivételével) alapjául szolgáló jogszabályokkal. Megvizsgáltuk továbbá a Bizottság által a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközhöz kapcsolódóan kiadott iránymutatásokat, 
továbbá kikértük a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság (DG REGIO), a 
Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága (DG EMPL) 
és a Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság (DG ECFIN), valamint a Főtitkárság 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Munkacsoportja munkatársainak véleményét. 

08 Tagállami szinten felmérést végeztünk a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt 
koordináló nemzeti hatóságok, valamint azon egyéb szervek körében, amelyek részt 
vesznek az annak keretében megvalósított nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek és a 2021–2027-es időszakra vonatkozó partnerségi megállapodások 
kidolgozásában és végrehajtásában. Vizsgálatunkhoz Németországot, Spanyolországot, 
Franciaországot, Olaszországot, Romániát és Szlovéniát választottuk ki, hogy a vizsgálat 
körébe egyaránt bevonjunk szövetségi és központi felépítésű tagállamokat. 
Spanyolország és Olaszország – a kohéziós politika és a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz együttes finanszírozását tekintve – a két legnagyobb 
kedvezményezett ország is egyben. 2021 szeptemberének végére, amikor megkezdtük 
a munkát, a mintánkban szereplő tagállamok helyreállítási és rezilienciaépítési tervét 
már elfogadták. 
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09 E terveken kívül felhasználtuk más uniós intézmények, kutatóintézetek, 
tudományos szakemberek és agytrösztök több mint 200 nyilvánosan elérhető 
tanulmányát és publikációját, valamint számos saját jelentésünket is (lásd: 
I. melléklet). 

10 Jellegét tekintve vizsgálatunk áttekintés, nem pedig ellenőrzés. Ellenőrzésünk 
idején az RRF a végrehajtás második évében járt, míg a 2021–2027-es időszakra 
vonatkozó kohéziós politikai alapok végrehajtása 2022 márciusában kezdődött meg 
fokozatosan. 
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Általános keret 

A prioritások hasonlóak, de a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszköz finanszírozása szorosabban kapcsolódik a reformokhoz 

Hasonló prioritások, másképp tálalva 

11 A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz és a kohéziós politikai alapok egyaránt 
hozzá kívánnak járulni a digitális transzformáció és a zöld átállás előmozdítására 
irányuló uniós szakpolitikai prioritásokhoz16. Mindkettő támogatja továbbá a többéves 
pénzügyi keret „Kohézió, reziliencia és értékek” című 2. fejezetével kapcsolatos 
beruházásokat. Ez az átfedés nagy mozgásteret biztosít a tagállamok számára annak 
eldöntéséhez, hogy melyik eszközből kívánnak finanszírozni egy adott beruházást. 

12 A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz, illetve a kohéziós politikai alapok 
kiadási prioritásainak eltérő a felépítése és a bemutatása. A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz hat pillérbe17 sorolja az uniós szakpolitikai területeket, míg a 
2021–2027-es kohéziós politikai alapok öt szakpolitikai célkitűzést18 támogatnak (a 
2022 októberétől tervezett kiadásokkal kapcsolatos további részletekről lásd: 3. ábra 
és II. melléklet). 

                                                      
16 Political guidelines of the Commission 2019–2024, 2019.07.16. 

17 Az RRF-rendelet 3. cikke. 

18 A közös rendelkezésekről szóló rendelet 5. cikkének (1) bekezdése. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/62e534f4-62c1-11ea-b735-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=HU
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3. ábra. Kohéziós politikai célkitűzések és a Helyreállítási és
Rezilienciaépítési Eszköz pillérei

Forrás: Európai Számvevőszék, közös rendelkezésekről szóló rendelet és a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet alapján. 

13 Különbségek vannak azon a téren is, hogyan zajlik az uniós finanszírozás
előirányozása a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz, illetve a kohéziós politika 
keretében. 

— A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz legalább 37%-os költségvetési 
előirányzatot határoz meg a zöld átállásra, és legalább 20%-osat a digitális 
átállásra19. Ezt a két küszöbértéket valamennyi tagállam helyreállítási és 
rezilienciaépítési terve túllépi20. 

— A 2021–2027-es időszak kohéziós politikája a tematikus koncentrációra vonatkozó 
követelményt szab meg. E követelmény értelmében – a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközhöz hasonlóan – az ERFA és a Kohéziós Alap 
finanszírozásának egy meghatározott részét az innovációra (legalább 25%, a 
legfejlettebb régiók esetében akár 85%) és a zöld átállásra (legalább 30%)21, az 
ESZA+ esetében pedig a társadalmi befogadásra (legalább 25%), az ifjúsági 
foglalkoztatásra (legalább 12,5%), a gyermekszegénység elleni küzdelemre 
(legalább 5%) és a leginkább rászoruló személyek támogatására (legalább 3%) kell 
fordítani22. A kohéziós politika nem finanszírozza a közigazgatási reformokat, de 
ez alól van néhány kivétel, például az ESZA+ keretében a munkaerő-piaci 

19 Az RRF-rendelet 18. cikke (4) bekezdésének e) és f) pontja. 

20 Helyreállítási és rezilienciaépítési eredménytábla 

21 Az ERFA-/KA-rendelet 4. cikke. 

22 Az ESZA+ rendelet 7. cikke. 

Kohéziós politika 
2021–2027
öt szakpolitikai 
célkitűzés:

A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz 
szakpolitikai területei
hat pillér
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karbonsemleges 
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Európa

Intelligens, 
fenntartható 
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növekedés és 
munkahely-

teremtés

Versenyképes és 
intelligensebb 

Európa

Szociális és 
inkluzív 
Európa

Társadalmi 
és területi 
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Egészségügy, 
valamint 
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társadalmi és 
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a jövő 
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Polgár-
közelibb 
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Digitális 
transzformáció

7%8%8%11%25%42%

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&qid=1642092394124&from=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057
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intézmények és szolgáltatások célzott reformja23. Ehhez azonban szükség van a 
feljogosító feltételek teljesülésére, ami a kohéziós politikai alapok 
végrehajtásának szükséges előfeltétele24. 

Mindkét eszköz előírja a tagállamok számára, hogy az uniós költségvetés védelmének 
érdekében ragaszkodjanak a feltételesség elvének betartásához25, és hogy csak azokat 
a beruházásokat finanszírozzák, amelyek nem okoznak jelentős környezeti kárt26. 

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből nyújtott finanszírozást 
szorosabban össze kívánják kapcsolni az országspecifikus ajánlásokban 
szereplő reformokkal, azonban nem foglalkoznak néhány fontos 
elemmel 

14 A Bizottság az európai szemeszter keretében megvizsgálja a tagállamok 
strukturális reformokkal és beruházásokkal kapcsolatos igényeit, és országspecifikus 
ajánlásokat27 ad ki, amelyekben a makrogazdasági, költségvetési és strukturális 
politikák vonatkozásában országra szabott iránymutatással szolgál28. 

15 A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz és a kohéziós politika egyaránt arra 
kötelezi a tagállamokat, hogy foglalkozzanak a 2019. és 2020. évi országspecifikus 
ajánlásokban részletezett kihívásokkal és prioritásokkal29. Ami a kohéziós politikai 
alapokat illeti, a beruházási prioritásokat a programozási folyamat során, az 
országspecifikus ajánlások figyelembe vételével határozzák meg30. Már korábban is 
megállapítottuk, hogy a tagállamok gyakran nem hajtották végre teljes mértékben az 
                                                      
23 Az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontja. 

24 A közös rendelkezésekről szóló rendelet 15. cikke. 

25 Az (EU, Euratom) 2020/2092 rendelet az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános 
feltételrendszerről. 

26 A fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 
2019/2088 rendelet módosításáról szóló (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke. 

27 1175/2011/EU rendelet a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a 
gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló 1466/97/EK tanácsi rendelet 
módosításáról. 

28 Az EUMSZ 121. és 148. cikke. 

29 Az RRF-rendelet 17. cikkének (3) bekezdése. A közös rendelkezésekről szóló rendelet 
12. cikkének (1) bekezdése. 

30 A 2019. évi országjelentések D. melléklete. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2092&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1175&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=HU&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=HU


 18 

 

országspecifikus ajánlásokat, és hogy a 2011–2018-as időszakban az uniós kiadások alig 
kapcsolódtak az országspecifikus ajánlások végrehajtásához31. A Bizottság nemrégiben 
megvizsgálta, hogy milyen mértékben hajtották végre a 2019–2020-as országspecifikus 
ajánlásokat. Arra a megállapításra jutott, hogy 85%-uk esetében némi vagy korlátozott 
előrelépés, 11%-uk esetében pedig jelentős előrelépés történt. Az ajánlásoknak csupán 
1%-át hajtották végre teljes egészében. 3%-uk esetében egyáltalán nem történt 
előrelépés32. 

16 Az RRF-rendelet közvetlenebb módon kapcsolja az uniós finanszírozást a nemzeti 
strukturális reformokhoz, mint a kohéziós politika. Előírja a tagállamok számára, hogy 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveikben foglalkozzanak az országspecifikus 
ajánlásokban szereplő kihívások „összességével vagy jelentős részével”. Emellett a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz beszámolási követelményeit beépítették  
a 2022. évi európai szemeszterbe. Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervekben szereplő reformok nem kezelik 
megfelelően a tagállamok előtt álló kihívásokat, további országspecifikus ajánlásokat 
javasolhat33. Amint arról a közelmúltban beszámoltunk, a 2019. évi országspecifikus 
ajánlásokban szereplő néhány fontos strukturális reform nem került be az általunk 
eddig megvizsgált helyreállítási és rezilienciaépítési tervekbe34. 

                                                      
31 16/2020. sz. különjelentés: Európai szemeszter: az országspecifikus ajánlások fontos 

kérdésekkel foglalkoznak, de végrehajtásuk még nem megfelelő, 41–44. és 60. bekezdés. 
06/2020. sz. vélemény a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020) 408), 
46. bekezdés. 

32 A Bizottság közleménye a 2022. évi európai szemeszterről: tavaszi csomag, COM(2022) 600, 
2. függelék, 18. o. 

33 Az európai szemeszter a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz futamideje alatt. 

34 21/2022. sz. különjelentés: A nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek Bizottság 
általi értékelése: összességében megfelelő, de a végrehajtás terén továbbra is vannak 
kockázatok, 53. bekezdés. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_16/SR_european-semester-2_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_06/OP20_06_HU.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0600&from=HU
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/linking-european-semester-and-recovery-and-resilience-facility_hu
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_HU.pdf
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Eltérő forrásallokációs módszer és a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz kötvénykibocsátás útján történő 
finanszírozása 

A kohéziós politikai alapok és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
allokációs módszere különbözik egymástól 

17 A kohéziós politikai alapok és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz eltérő 
módszereket alkalmaznak a finanszírozás tagállamok közötti elosztására. A kohéziós 
politikai alapok elosztása a jól bevált úgynevezett berlini módszerrel történik, és ennek 
során figyelembe veszik a nemzeti és regionális különbségeket35. Az RRF keretében 
rendelkezésre álló források elosztásának módszeréről 2020 júliusában született 
megállapodás36. Ez a módszer figyelembe veszi, hogy a világjárvány előtt nemzeti 
szinten milyen fejlettségbeli egyenlőtlenségek álltak fenn, a regionális szintű 
különbségeket azonban figyelmen kívül hagyja. Egyes tagállamokban a világjárvány 
következtében csökkent a GDP. A világjárvány előtti strukturális egyenlőtlenségek így 
jobban befolyásolták az RRF-ből származó támogatások elosztását, mint a világjárvány 
gazdasági hatása, pedig az RRF egyik elsődleges célkitűzése éppen ez utóbbinak az 
enyhítése volt (lásd: 3. háttérmagyarázat). 

                                                      
35 Gyorsvizsgálat (2019): A kohéziós politika forrásainak elosztása a tagállamok körében a 

2021–2027-es időszakban, 2019. március, 4. bekezdés. 

36 A Tanács rendkívüli ülésének következtetései, EUCO 10/20, 2020.7.21. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_COHESION/RCR_COHESION_HU.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10-2020-INIT/hu/pdf
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3. háttérmagyarázat 

Forrásallokációs módszerek 

A kohéziós politikai alapok fő elosztási kritériuma a regionális GDP és az egy főre 
jutó bruttó nemzeti jövedelem (GNI), azaz a vásárlóerővel kiigazított viszonylagos 
jólét az uniós átlaghoz képest37. A figyelembe vett egyéb tényezők közé tartoznak 
a munkanélküliségi ráták, az iskolázottság szintje, az Unión kívülről érkező nettó 
migráció és az üvegházhatásúgáz-kibocsátás38. Néhány végső kiigazítás azt a célt 
szolgálja, hogy a legkevésbé fejlett régiók elegendő forráshoz jussanak39. 

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz vissza nem térítendő támogatási 
komponensének 70%-át a tagállam népessége, 2019. évi egy főre jutó GDP-je, 
valamint 2015 és 2019 közötti ötéves átlagos munkanélküliségi rátája alapján 
osztják el. A fennmaradó 30%-ot ideiglenesen a GDP 2020. és 2021. évi becsült 
csökkenése alapján osztották ki, ami a világjárvány gazdasági hatását hivatott 
tükrözni40. A tagállamok közötti árkülönbségeket a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz kapcsán nem veszik figyelembe41. Felső határ 
alkalmazásával igyekeznek elejét venni, hogy túl sok pénzeszköz koncentrálódjon 
egyes tagállamokban42. 

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz támogatási komponensének 30%-át 
kitevő, a GDP csökkenésén alapuló becsült maximális allokációt43 2022 júniusában 
aktualizálták44 a tényleges GDP-változások alapján45. 

Azoknak a tagállamoknak, amelyek támogatási összegét megnövelték, új 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek benyújtásával kell új reformokat és 
beruházásokat javasolniuk, amennyiben vissza nem térítendő támogatásokat 
kívánnak igénybe venni. Ezzel szemben azokat a tagállamokat, amelyek végleges 
maximális pénzügyi hozzájárulását csökkentették, arra ösztönzik, hogy alternatív 

                                                      
37 A CPR 108. cikkének (2) bekezdése és XXVI. melléklete. 

38 A CPR XXVI. mellékletének 1–7. pontja. 

39 A CPR XXVI. mellékletének 10–17. pontja. 

40 Az RRF-rendelet I., II. és III. melléklete. 

41 Az RRF-rendelet I. melléklete. 

42 Az RRF-rendelet I. melléklete. 

43 Az RRF-rendelet IV. melléklete. 

44 A Bizottság feljegyzése az RRF maximális pénzügyi hozzájárulásának aktualizálásáról, 
2022.6.30. 

45 Az RRF-rendelet 11. cikkének (2) bekezdése. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
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finanszírozási források – nemzeti források és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközből származó hitel igénylése – révén folytassák eredeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervük végrehajtását46. 

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből nyújtott hitel maximális összege 
minden tagállamban a 2019. évi GNI 6,8%-a47. A hiteltámogatás összege azonban 
kivételes körülmények között és a források rendelkezésre állásától függően, azaz 
ha más tagállamok még nem használták fel teljes mértékben hitelkomponensüket, 
növelhető48. A gyakorlatban a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből nyújtott 
hitelek azon tagállamok számára a legvonzóbbak, amelyek csak a Bizottságénál 
magasabb kamatlábbal vehetnek fel hitelt.  

18 2022 júniusában aktualizálták a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
keretében kiosztható összegeket, aminek eredményeként 19 tagállam az eredetileg 
becsültnél kisebb összeget kapott. A támogatás összege Belgium, Hollandia és 
Magyarország esetében csökkent a legnagyobb mértékben: 24, 22, illetve 19%-kal. 
A legnagyobb növekedés Portugália esetében történt (12%), ezt követte Spanyolország 
(11%) és Németország (9%). A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz vissza nem 
térítendő támogatási komponensének két legnagyobb kedvezményezettje 
Spanyolország és Olaszország volt, ketten együtt az Eszközből véglegesen kiosztott 
összegek 43%-át kapják meg. A 2021–2027-es kohéziós politikai finanszírozás 
legnagyobb kedvezményezettje Lengyelország (20%), majd Olaszország (12%) és 
Spanyolország (10%) következik (lásd: III. melléklet és 4. ábra). 

                                                      
46 A Bizottság közleménye: Iránymutatás a helyreállítási és rezilienciaépítési tervekről a 

REPowerEU összefüggésében, 2022/C 214/1, I. rész, II.2.A. és B. szakasz. 

47 Az RRF-rendelet 14. cikkének (5) bekezdése. 

48 Az RRF-rendelet 14. cikkének (6) bekezdése. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0531(01)&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
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4. ábra. A kohéziós politika forrásai és a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközből származó támogatások: végleges elosztás 
tagállamonként 

Milliárd euró, folyó árak 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, az RRF tekintetében 2022 júliusában kivonatolt bizottsági adatok alapján 
(az európai területi együttműködést is figyelembe véve, de nem számítva a CEF-be átcsoportosított 
összegeket), a kohéziós politikai alapokra vonatkozóan pedig 2021 áprilisában közzétett bizottsági 
adatok alapján. 

19 A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből 2023 augusztusáig igényelhető 
hitel49. 2022 októberéig mindössze hét tagállam50 igényelt kölcsönt, 165 milliárd euró 
összegben (a rendelkezésre álló teljes hitelösszeg 43%-a). A tagállamok közül csupán 
Olaszország, Görögország és Románia igényelte a maximális összeget. 

                                                      
49 Az RRF-rendelet 14. cikkének (2) bekezdése. 

50 Görögország, Olaszország, Ciprus, Lengyelország, Portugália, Románia és Szlovénia. 
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A 2021–2027-es időszakra vonatkozó kohéziós politikai alapok és a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközből nyújtott vissza nem térítendő támogatások tagállamonkénti 

elosztása (millió euró) 

2020–2026-os RRF-ből nyújtott vissza nem 
térítendő támogatások
2021-2027-es kohéziós politikai alapok

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2022_06_30_update_maximum_financial_contribution_rrf_grants.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/1_table_breakdown_of_cohesion_policy_current_prices.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
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20 Ha a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz hitelkomponensét teljes egészében 
felhasználják, az Unió által finanszírozott közkiadások aránya a tagállamokban az uniós 
GDP mintegy 1%-áról akár 3%-ára is nőhet. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
tovább fogja növelni az uniós finanszírozású közberuházások arányát a tagállamokban. 
A Bizottság 2021-ben úgy számolt, hogy a közberuházások az uniós GDP 2019. évi 3%-
áról 2023-ra ennek 3,5%-ára emelkednek. E növekedés nagy részét a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz fogja fedezni51. 

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt kötvénykibocsátásból 
finanszírozzák 

21 Az uniós költségvetésből folyósított kiadásokat – többek között a kohéziós 
politikai alapokból folyósítottakat is – elsősorban tagállami hozzájárulásokból és – 
kisebb mértékben – egyéb meghatározott bevételekből finanszírozzák52. Ezzel 
szemben az NGEU-t – és ezáltal a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt – teljes 
egészében tőkepiaci kölcsönökből finanszírozzák53. A hitelviszonyt megtestesítő közös 
értékpapír ilyen mértékű kibocsátása jelentős újdonság az Unió számára (lásd: 
4. háttérmagyarázat). 

                                                      
51 European Economic Forecast, Autumn 2021, 160. sz. intézményi dokumentum, 35. o. 

52 Az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi 
határozat 2. cikkének (1) bekezdése. 

53 Az (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozat 5. cikkének (1) bekezdése. 

https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/autumn-2021-economic-forecast-recovery-expansion-amid-headwinds_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053&from=HU
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4. háttérmagyarázat 

Kötvénykibocsátás útján történő finanszírozás 

A Bizottság 2026-ig uniós kötvények kibocsátásával fog forrásokat gyűjteni az 
NGEU számára54. Különféle futamidejű kötvényeket fognak kibocsátani. 
A leghosszabb futamidő 30 év lesz, de jóval rövidebb futamidővel is bocsátanak 
majd ki kötvényeket, még egy évnél rövidebb futamidejű, rövid lejáratú „uniós 
kincstárjegyeket” is. Az NGEU valamennyi adósságát 2058-ig fizetik vissza55. 
A támogatásként felhasznált pénzeszközök esetében az uniós költségvetésből 
fogják visszafizetni a tőkét és a kapcsolódó kamatokat. A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközből származó hiteleket és a hitelfelvétellel kapcsolatos 
költségeket, beleértve a kamatokat is, a hitelben részesülő tagállamok fizetik 
vissza56. 2022. október végéig a Bizottság 226 milliárd euró értékben bocsátott ki 
kötvényt57, 81,4 milliárd euró összegű vissza nem térítendő támogatást folyósított, 
34,2 milliárd eurót pedig hitel formájában bocsátott rendelkezésre. 

Jelenleg dolgozunk az NGEU bizottsági adósságkezelésének ellenőrzésén. 
Jelentésünket a tervek szerint 2023-ban fogjuk közzétenni. 

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz támogathatósági 
időszaka rövidebb, és nem nyúlik túl az eszköz lejáratán 

22 A 2021–2027-es kohéziós politikai alapok támogathatósági időszaka kilenc év58, 
a 2014–2020-as időszakban pedig tíz év59. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
támogathatósági időszaka ennél rövidebb, hat és fél év. Ezen időszak alatt el kell érni 
az elfogadott mérföldköveket és célokat, és a kapcsolódó kifizetések 2026 végéig 

                                                      
54 Az (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozat szerinti hitelfelvételi műveletek kezeléséhez 

szükséges, valamint az RRF-endelet 15. cikkével összhangban nyújtott hitelekhez 
kapcsolódó hitelnyújtási műveletekhez szükséges szabályok megállapításáról szóló 
bizottsági végrehajtási határozat (C(2021) 2502 final) 4. és 7. cikke. 

55 Az  (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozat 6. cikke. 

56 Az  (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozat 5. cikkének (2) bekezdése. Az RRF-rendelet 
15. cikkének (3) bekezdése. A költségvetési rendelet 220. cikke (5) bekezdésének e) pontja. 

57 The EU as a borrower – investor relations. 

58 A CPR 63. cikkének (2) bekezdése. 

59 A közös rendelkezések megállapításáról szóló (EU) 1303/2013 rendelet (2014–2021-es CPR) 
65. cikkének (2) bekezdése. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/c2021_2502_en_act_part1_v1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32018R1046
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303
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teljesíthetők60. A kohéziós politika támogathatósági időszaka nemcsak hogy hosszabb, 
hanem túl is nyúlik a programozási időszak végén, míg a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz esetében ez nem így van. Ugyanakkor a kohéziós politikai 
alapokhoz hasonlóan a tagállamok az RRF-ből származó összes, rendelkezésre álló 
finanszírozást sem kötelesek az időszak végéig elkölteni (lásd: 5. ábra). 

5. ábra. Támogathatósági időszak a kohéziós politikai alapok és a
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz esetében

Forrás: Európai Számvevőszék, a 2014–2020-as időszakra vonatkozó és a 2021–2027-es időszakra 
vonatkozó közös rendelkezésekről szóló rendelet, valamint a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről 
és a REACT-EU-ról szóló rendelet alapján. 

23 A kohéziós politika keretében a kiadások a programozási időszak végét követően
is bejelenthetők visszatérítésre. Emiatt átfedések keletkeznek az időszakok között: az 
egyik program támogathatósági időszaka átnyúlik a következő programozási időszak 
kezdetére, ami késleltetheti a következő időszak kellő időben történő megkezdését. 

60 Az RRF-rendelet 17. cikkének (2) bekezdése, 18. cikke (4) bekezdésének i) pontja és 
24. cikkének (1) bekezdése.

Kohéziós politika 2014–2020

finanszírozások

Kohéziós politika 2021–2027

REACT – EU

HELYREÁLLÍTÁSI ÉS 
REZILIENCIAÉPÍTÉSI ESZKÖZ

NGEU

2026. augusztus

A vonatkozó rendelet elfogadása előtti időszak, amelyben a már végrehajtott intézkedések visszamenőleg is finanszírozhatók

Meghosszabbított kiadási időszak a programozási időszak vége után

2020. február

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
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24 Továbbá, amint arra már korábban is rámutattunk, az ilyen hosszú időkeret 
megnehezíti a beruházási igények meghatározását a partnerségi megállapodásokról és 
programokról folytatott tárgyalások során61. Ennek rendezése érdekében indokolt 
esetben lehetséges a kohéziós politikai programokat a programozási időszak során 
módosítani62. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz esetében a Bizottság 2026 
vége után nem teljesít kifizetéseket. 

                                                      
61 36/2016. sz. különjelentés: A 2007–2013-as kohéziós és vidékfejlesztési programok lezárási 

eljárásainak értékelése, 58–64. és 128–130. bekezdés. 

62 24/2021. sz. különjelentés: Teljesítményalapú finanszírozás a kohéziós politikában: 
figyelemre méltóak a törekvések, de a 2014–2020-as időszakban még maradtak akadályok, 
82. bekezdés. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_HU.pdf
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Irányítás és igazgatás 

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt és a kohéziós 
politikai alapokat az uniós költségvetés keretében irányítják, de 
a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz kifizetéseibe be kell 
vonni a Tanácsot is 

A kohéziós politikai alapok és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközből nyújtott vissza nem térítendő támogatások az uniós 
költségvetés részét képezik, a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközből nyújtott hitelek viszont nem 

25 A kohéziós politikai alapok az Unió éves költségvetésének és beszámolójának 
részét képezik63. Az NGEU költségvetését ugyan a többéves pénzügyi kereten kívül 
fogadták el, az RRF-ből származó támogatások mégis az Unió éves költségvetésének és 
konszolidált beszámolójának részét képezik64. Az RRF-hitelek nem képezik az uniós 
költségvetés részét, de szerepelnek a konszolidált beszámolóban65. Mindazonáltal az 
átláthatóság érdekében a Bizottság a költségvetési tervezetben a hitelkomponensről is 
tájékoztatást nyújt66. 

A Bizottságnak konzultálnia kell a Tanáccsal a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközből származó pénzeszközök kifizetése előtt 

26 A Bizottság, konkrétabban a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság és a 
Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága a 
tagállamokkal megosztva viseli a kohéziós politikai alapok kezelésével kapcsolatos 
felelősséget67. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz esetében más a helyzet: ezt 

                                                      
63 Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló (EU, Euratom) 

2018/1046 rendelet (költségvetési rendelet) 10. cikke. 

64 A költségvetési rendelet 21. cikkének (6) bekezdése, 83. cikke (1) bekezdésének b) és i) 
pontja és 244. cikke (1) bekezdésének a) pontja. 

65 A Bizottság közleménye: Az Európai Unió összevont éves beszámolója, 2021. pénzügyi év, 
COM(2022) 323 final, 2.4.1.1. megjegyzés, 65. o. 

66 Európai Bizottság, Statement of Estimates for the financial year 2022, 17. o. 

67 A CPR 7. cikke. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/2021_eu_accounts_adopted_web.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/db2022_statement_of_estimates_web.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
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közvetlenül a Főtitkárság helyreállítási és rezilienciaépítési munkacsoportja (RECOVER) 
és a Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság irányítja68. A Bizottság a két eszköz közötti 
összhang biztosítása érdekében belsőleg koordinálja különböző szervezeti egységeinek 
munkáját. 

27 A kohéziós politikai programok keretében teljesített kifizetések jóváhagyásáért 
kizárólag a Bizottság tartozik felelősséggel és elszámolással. A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközre e téren is más szabályok vonatkoznak. Az ennek keretében 
történő kifizetések engedélyezéséről szóló határozat elfogadása előtt a Bizottságnak 
előzetes értékelést kell benyújtania, és figyelembe kell vennie a Tanács Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottságának véleményét. A tagállamok képviselőiből álló bizottságnak meg 
kell vizsgálnia a Bizottság határozatát, és minősített többséggel hatályon kívül is 
helyezheti azt69. 

A parlamenti mentesítés nem terjed ki a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközből nyújtott hitelekre 

28 Egyértelműen szétválik a Parlament és a Tanács (mint költségvetési és 
mentesítésért felelős hatóság), valamint a (költségvetés végrehajtásáért felelős) 
Bizottság kohéziós politikai alapokkal kapcsolatos felelősségi köre. Az Unió éves 
költségvetését a Tanács beleegyezését követően a Parlament hagyja jóvá70. A Bizottság 
éves beszámolót készít, amelynek jóváhagyását – azaz a „mentesítést” – a 
Parlamenttől kell kérnie. A Parlament a Tanács ajánlása alapján megadhatja a 
mentesítést71. A Parlament azon hatásköre, hogy mentesítést adjon a Bizottságnak,  
a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközre is vonatkozik72. A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz hitelkomponensére ugyanakkor a mentesítés nem terjed ki. 

                                                      
68 Az RRF-rendelet 8. cikke. 

69 Az RRF-rendelet 24. cikkének (4) és (5) bekezdése. 

70 Az EUMSZ 314. cikke. 

71 Az EUMSZ 319. cikke. A költségvetési rendelet 261. cikkének (1) bekezdése. 

72 A költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony 
és eredményes pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról és az új saját források 
bevezetésére vonatkozó ütemtervről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
közötti intézményközi megállapodás I. mellékletének 39. pontja. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=HU&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020Q1222(01)&from=HU
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A kohéziós politikai alapokat és a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt eltérő irányítási módszerrel hajtják 
végre, ami további igazgatási terheket jelent 

A kohéziós politika végrehajtása közös uniós keretben, míg a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtása a nemzeti 
rendszereken keresztül történik 

29 Az eszközök gyakorlati végrehajtásában egyértelmű különbségek vannak. Eltérő 
például a nemzeti, illetve a regionális igazgatási szervek felelősségi köre. A kohéziós 
politikai alapokat valamennyi tagállam és régió a közös rendelkezésekről szóló 
rendeletben (CPR) meghatározott keretrendszer alapján hajtja végre. A Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtása nemzeti rendszereken keresztül történik, 
amelyek értelemszerűen tagállamonként különbözőek (lásd: 5. háttérmagyarázat). 

5. háttérmagyarázat 

A tagállami igazgatási szervek felelősségi körei 

A kohéziós politikai alapokat megosztott irányítás mellett, nemzeti és regionális 
programokon keresztül hajtják végre. A tagállamokban több száz nemzeti és 
regionális hatóság vesz részt a programozásban, a végrehajtásban, a nyomon 
követésben és az ellenőrzésben. Az uniós források kedvezményezettjei lehetnek 
közjogi vagy magánjogi szervek, jogi személyiséggel rendelkező vagy nem 
rendelkező jogalanyok vagy természetes személyek, akik vagy amelyek a 
műveletek kezdeményezéséért, vagy azok kezdeményezéséért és végrehajtásáért 
egyaránt felelősek73. 

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtása közvetlen irányítás 
keretében történik, a kedvezményezettek a tagállamok74. Ugyanakkor ők felelnek 
a gondos pénzgazdálkodás elve betartásának biztosításáért. Tagállami szinten egy 
fő hatóságé (a továbbiakban: az RRF-koordinátor) az általános felelősség, és ez  
a hatóság az egyedüli kapcsolattartó pont a Bizottság számára75. Minisztériumokat 
vagy régiókat is megbízhatnak a projektek végrehajtásával és azzal, hogy e 
koordinátornak beszámoljanak a projektek kapcsán elért előrehaladásról. 

                                                      
73 A CPR 2. cikkének (9) bekezdése. 

74 Az RRF-rendelet 22. cikkének (1) bekezdése. 

75 Commission guidance to Member States on RRPs (1. rész), SWD(2021) 12 final, 46. o. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
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A két rendszer párhuzamos végrehajtásához nemzeti szinten további 
igazgatási erőfeszítésekre van szükség 

30 A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköznek a kohéziós politikai alapokkal 
párhuzamosan történő végrehajtása súlyosbíthatja az igazgatási kapacitással 
kapcsolatos problémákat. A mintánkban szereplő tagállamok felében a kidolgozásáért 
és végrehajtásért ugyanazok a szervek felelősek mind a kohéziós politikai alapok, mind 
a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz esetében76. Ezekben az esetekben a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz azokra a kapacitásokra támaszkodik, 
amelyeket a nemzeti hatóságok a kohéziós politikai alapok végrehajtásához hoztak 
létre. Az ilyen megoldásokkal a kettős finanszírozás kockázata is mérsékelhető. 

31 A mintánkban szereplő tagállamok közül kettő (Olaszország és Románia) 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervei külön az igazgatási kapacitással kapcsolatos 
kérdések kezelésére irányuló intézkedéseket is tartalmaztak. Mintánk tagállamai közül 
néhányan (Olaszország, Románia és Franciaország) jelezték, hogy további 
munkatársakat kívánnak alkalmazni a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
végrehajtása érdekében (lásd: 6. háttérmagyarázat). 

6. háttérmagyarázat 

Igazgatási kapacitási intézkedések Olaszországban 

Olaszország – a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz, a REACT-EU és a 
kohéziós politikai alapok egyik legnagyobb kedvezményezettje – számos 
intézkedést irányoz elő igazgatási kapacitásának növelése érdekében. Ilyenek: 

— különböző állami szervek szakértőiből álló új multidiszciplináris technikai és 
operatív támogatási szolgálat létrehozása, amelynek szaktudását igénybe 
vehetik a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásában érintett 
központi, regionális és helyi igazgatási szervek; 

— olyan intézkedések bevezetése a nemzeti jogba, amelyek leegyszerűsítik és 
felgyorsítják a közbeszerzési szerződések odaítélését és végrehajtását; 

— 2800 közalkalmazott felvétele az uniós pénzeszközök végrehajtásában 
érintett szervekhez. 

                                                      
76 A mintánkban szereplő tagállamok közül Spanyolország, Románia és Szlovénia. 
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32 Eltérő formában ugyan, de mindkét eszköz keretében terveznek technikai 
segítségnyújtást biztosítani. A kohéziós politikai alapok esetében a tagállamok azt 
előkészítési, képzési, irányítási, nyomonkövetési, értékelési, láthatósági és 
kommunikációs célokra vehetik igénybe77. A 2021–2027-es időszakban a technikai 
segítségnyújtás maximális összege mintegy 14 milliárd euró lehet. Emellett a 
tagállamok mindkét eszköz esetében igénybe vehetik a Technikai Támogatási Eszköz 
(TSI)78 864 millió eurós keretösszegét. A Technikai Támogatási Eszköz a reformok 
megtervezése, kidolgozása és végrehajtása, valamint a beruházások előkészítése terén 
nyújt támogatást a közigazgatás számára. 

                                                      
77 A CPR 36. cikke. 

78 Az (EU) 2021/240 rendelet a Technikai Támogatási Eszköz létrehozásáról. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0240&qid=1642846530461&from=hu
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A kiadások programozása 

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz programozása 
központosítottabb 

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz tagállamonként egy-egy 
egységes programozási dokumentumon alapul, amelyet uniós szinten 
a Tanácsnak is jóvá kell hagynia 

33 Az RRF programozása minden tagállam esetében egyetlen dokumentumon alapul. 
Ez a dokumentum, a helyreállítási és rezilienciaépítési terv, részletesen bemutatja a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz vissza nem térítendő támogatásai – illetve 
adott esetben a hitelek – által támogatott beruházásokat és reformokat. A Bizottság 
értékeli e dokumentumot, és tanácsi végrehajtási határozatra irányuló javaslatot nyújt 
be, meghatározva a kötelező erejű intézkedéseket, a kapcsolódó elérendő 
mérföldköveket és célokat, valamint a részletfizetések számát és összegét. A tanácsi 
végrehajtási határozat elfogadását követően azt technikai végrehajtási kérdésekkel 
foglalkozó operatív megállapodásokkal79, a költségvetési kötelezettségvállalások 
alapjául szolgáló finanszírozási megállapodásokkal80 és adott esetben a 
hitelmegállapodásokkal81 egészítik ki. 

34 A kohéziós politikai alapok esetében minden tagállam a finanszírozás stratégiai 
irányvonalát és felhasználásának módját meghatározó partnerségi megállapodást ír alá 
a Bizottsággal82. A megállapodás részletesen ismerteti az ország vagy a régió előtt álló 
fő kihívások kezelését célzó nemzeti vagy regionális programokat83. A partnerségi 
megállapodás és a programok jóváhagyására a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el84. 

                                                      
79 Az RRF-rendelet 18. cikkének (1) bekezdése és 20. cikkének (6) bekezdése. 

80 Az RRF-rendelet 23. cikke. A költségvetési rendelet 7. cikkének (3) bekezdése. 

81 Az RRF-rendelet 15. cikke. 

82 A CPR 10. cikkének (1) bekezdése. 

83 A CPR 22. cikkének (3) bekezdése. 

84 A CPR 12. cikkének (4) bekezdése és 23. cikkének (4) bekezdése. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=HU
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35 A 6. ábra összefoglalja a kiadások programozásának értékelési és jóváhagyási 
folyamatát. 

6. ábra. A kiadások programozásának folyamata 

FOLYAMAT KOHÉZIÓS POLITIKA 
HELYREÁLLÍTÁSI ÉS 
REZILIENCIAÉPÍTÉSI 
ESZKÖZ 

TERVEZÉS 

A tagállamok elkészítik 
programozási 
dokumentumaikat 

Több nemzeti és regionális 
kapcsolattartó pont a 
tagállamokban; felelős 
főigazgatóságok: DG REGIO 
és DG EMPL 

A tagállamokban 
egyetlen szervezet szolgál 
nemzeti koordinátorként 
és a Bizottság felé 
kapcsolattartó pontként. 
Felelős szervek a 
Bizottságon belül: 
A RECOVER és a 
Gazdasági és Pénzügyi 
Főigazgatóság 

   
DOKUMENTÁCIÓ 
BENYÚJTÁSA 

A tagállamok benyújtják 
programozási 
dokumentumaikat 
a Bizottságnak. 

Egy nemzeti szintű 
partnerségi megállapodás 
és egy vagy több (nemzeti 
vagy regionális) program 

Egy programozási 
alapdokumentum, a 
helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv 

   

ÉRTÉKELÉS 

A Bizottság értékeli a 
programozási 
dokumentumokat és 
megvitatja azokat az 
egyes tagállamokkal 

Az észrevételeket három 
hónapon belül kell 
benyújtani (a partnerségi 
megállapodás és a 
programok esetében) 

Az értékelési folyamat 
befejezésére két hónap áll 
rendelkezésre, de 
meghosszabbítható. 
Egy hónap áll 
rendelkezésre a Tanács 
jóváhagyására 

   

ELFOGADÁS 

Elfogadják a 
programozási 
dokumentumokat 

A Bizottság a partnerségi 
megállapodást a hivatalos 
benyújtástól számított 
négy hónapon belül, a 
programot pedig öt 
hónapon belül végrehajtási 
jogi aktusok útján fogadja 
el. 

A Bizottság jóváhagyja, 
a Tanács pedig a tanácsi 
végrehajtási határozat 
útján elfogadja a 
dokumentumokat 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, közös rendelkezésekről szóló rendelet és a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet alapján. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
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36 A kohéziós politikai programok módosításaihoz csak a Bizottság értékelésére és 
jóváhagyására van szükség85. A helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
módosításaihoz a Bizottság értékelésére és a Tanács jóváhagyására is szükség van86. 
Ez biztosítékot nyújt arra, hogy a tagállamok eleget fognak tenni a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekben meghatározott kötelezettségvállalásaiknak. Korábban 
észrevételeztük, hogy a végrehajtás során gyakran történnek módosítások a kohéziós 
politikai programokban; ilyenek a közös rendelkezésekről szóló rendelet által 
engedélyezett korlátokon belüli költségvetési átcsoportosítások is87. 

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz esetében nem feltétlenül 
szükséges alkalmazni a kohéziós politika partnerségi elvét 

37 A kohéziós politikai alapok esetében a tagállamoknak az európai partnerségi 
magatartási kódexszel összhangban alkalmazniuk kell a partnerség elvét88. A regionális, 
helyi és városi szintű hatóságok, a civil társadalmi szervezetek, valamint a gazdasági és 
szociális partnerek mind részt vehetnek a partnerségi megállapodások kidolgozásában, 
valamint az egyes programok előkészítésében, végrehajtásában és értékelésében89. Így 
biztosítható, hogy a források a felmerülő igényekre és kihívásokra irányuljanak. 

38 A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz esetében más eljárást alkalmaznak. 
A helyreállítási és rezilienciaépítési tervek kidolgozásakor a nemzeti hatóságoknak csak 
a nemzeti jogszabályok által előírt mértékben kell konzultálniuk a helyi és regionális 
hatóságokkal, a szociális partnerekkel, valamint a civil társadalmi és ifjúsági 
szervezetekkel. A konzultációs eljárást maguk a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek foglalják össze90. 

                                                      
85 A CPR 13. cikkének (4) bekezdése és 24. cikkének (4) bekezdése. 

86 Az RRF-rendelet 21. cikkének (2) bekezdése. 

87 A 24/2021. sz. különjelentés 53–57. és 120. bekezdése. 

88 A Bizottság 240/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az európai strukturális és 
beruházási alapok keretében megvalósított partnerségre vonatkozó európai magatartási 
kódexről. 

89 A CPR 8. cikke. 

90 Az RRF-rendelet 18. cikke (4) bekezdésének q) pontja. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_HU.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0240&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
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A programozási dokumentumokkal kapcsolatos eltérő 
értékelési megközelítések 

A helyreállítási és rezilienciaépítési tervek tervezetének Bizottság általi 
értékelése előre meghatározott kritériumokon alapul 

39 A kohéziós politika keretében a Bizottság értékeli, hogy a partnerségi 
megállapodások és programok megfelelnek-e a CPR-nek és a vonatkozó alapspecifikus 
szabályoknak91. Ezzel szemben a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz esetében 
a Bizottság előzetes értékelést végez, amelyben 11 átfogó és általános kvalitatív 
kritériumot alkalmaz, például azt, hogy a helyreállítási és rezilienciaépítési terv átfogó 
és kellően kiegyensúlyozott választ ad-e a gazdasági és társadalmi helyzetre, valamint 
hogy a becsült összköltség összhangban van-e a költséghatékonyság elvével, és 
arányos-e a várható nemzeti gazdasági és társadalmi hatással92. 

40 Korábban megjegyeztük, hogy a Bizottság bizonyos fokú rugalmassággal 
rendelkezik e kritériumok értelmezése és értékelése terén, és hogy ez az eljárásmód 
szükségszerűen kvalitatív megítéléssel jár93. Egy nemrégiben közzétett jelentésben  
a mintában szereplő tagállamok tekintetében megvizsgáltuk a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekre vonatkozó bizottsági értékelést. Arra a megállapításra 
jutottunk, hogy a folyamat összetettségére és az időkorlátokra tekintettel az értékelés 
összességében megfelelő volt. Ugyanakkor több hiányosságot, kockázatot és a jövőben 
figyelmet érdemlő területet azonosítottunk, például tárgyalások nyomán létrejött 
kifizetési profilokat, nem egyértelműen meghatározott mérföldköveket és célokat, 
illetve azt, hogy az értékelés idején még nem teljes körűen működtek a nyomon 
követési és kontrollrendszerek94. 

41 Az átláthatósági követelmények is eltérőek. A jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek bizottsági értékelése nyilvánosan hozzáférhető95, míg a 
kohéziós politikai partnerségi megállapodások és programok értékeléseit csak az 
érintett nemzeti és regionális hatóságokkal osztják meg. 

                                                      
91 A CPR 12. cikkének (1) bekezdése és 23. cikkének (1) bekezdése. 

92 Az RRF-rendelet 19. cikke (3) bekezdésének a) és i) pontja. 

93 A 06/2020. sz. vélemény 44. bekezdése. 

94 A 21/2022. sz. különjelentés 112–113. bekezdése. 

95 A Bizottság összefoglalót készített a helyreállítási és rezilienciaépítési tervek értékeléséről, 
amely itt érhető el. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_06/OP20_06_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_HU.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_hu#national-recovery-and-resilience-plans
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A Bizottság értékelésének hatóköre eltérő a két eszköz esetében 

42 A Bizottság minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatásai96 a következő öt 
kritériumot határozták meg: eredményesség, hatékonyság, relevancia, koherencia és 
uniós hozzáadott érték. Ezek közül négy kritériumot a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében kidolgozott helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
értékeléséhez, illetve a kohéziós politika keretében létrejött partnerségi 
megállapodások és megvalósított programok értékeléséhez egyaránt alkalmaznak. 
Eközben a Bizottság értékelésének hatóköre minden egyes eszköz esetében eltérő 
(lásd: 7. ábra). 

                                                      
96 A minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatások, az Európai Bizottság szolgálati 

munkadokumentuma, SWD(2021) 305, 23. és 26. o. 



 37 

 

7. ábra. Az értékelés hatóköre  

KRITÉRIUMOK KOHÉZIÓS POLITIKA 
HELYREÁLLÍTÁSI ÉS 
REZILIENCIAÉPÍTÉSI 
ESZKÖZ 

EREDMÉNYESSÉG 

A közös rendelkezésekről 
szóló rendelet 11. cikke (1) 
bekezdésének b) pontja 

Az RRF-rendelet 19. cikke (3) 
bekezdésének g) pontja és 
V. mellékletének 2.7. 
kritériuma. 

A partnerségi megállapodás 
ismerteti az egyes alapoktól 
várt főbb eredményeket és a 
kiválasztott szakpolitikai 
célkitűzésekhez való várható 
hozzájárulást 

A helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv célja, hogy 
az igazgatást vagy a 
szakpolitikákat érintő strukturális 
változások tekintetében tartós 
hatást érjen el 

   
HATÉKONYSÁG 

A közös rendelkezésekről 
szóló rendelet 11. cikke (1) 
bekezdésének c) pontja és 
22. cikke (3) bekezdésének g) 
pontja 

Az RRF-rendelet 19. cikke (3) 
bekezdésének i) pontja és az 
V. mellékletének 2.9. 
pontjában foglalt kritérium 

A javasolt előzetes pénzügyi 
allokáció tiszteletben tartja a 
tematikus koncentrációra 
vonatkozó szabályokat, 
valamint nemzeti és regionális 
szinten szakpolitikai 
célkitűzések szerint szolgáltat 
adatokat 

A becsült összköltségek 
észszerűek és valószerűek 
A regionális szintű támogatást 
nem vizsgálják 

   

RELEVANCIA 

A közös rendelkezésekről 
szóló rendelet 22. cikke (3) 
bekezdésének a) pontja 

Az RRF-rendelet 19. cikke (3) 
bekezdésének c) pontja és az 
V. mellékletének 2.3. 
pontjában foglalt kritérium 

A legfontosabb megoldandó 
kihívások a gazdasági, 
társadalmi és területi 
különbségekből erednek 

A helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv a 
tagállamok gazdasági, 
társadalmi és intézményi 
rezilienciájának megerősítéséhez 
a sokkhatásokkal szembeni 
gazdasági sebezhetőség 
csökkentése, valamint a 
gazdasági és társadalmi 
struktúrák és intézmények 
sokkhatásokhoz való 
alkalmazkodásra és az azokkal 
szembeni ellenállásra való 
képességének növelése révén 
járul hozzá 

   
KOHERENCIA 

A közös rendelkezésekről 
szóló rendelet 5. cikke (3) 
bekezdése és 11. cikke (1) 
bekezdésének b) pontja 

Az RRF-rendelet 19. cikke 
(3) bekezdésének k) 
pontja és az 
V. mellékletének 2.11. 
pontjában foglalt 
kritérium 

Az alapok, valamint a 
nemzeti és regionális 
programok közötti 
koordináció és koherencia, 
a más uniós eszközökkel 
(köztük a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközzel) 
megvalósuló kiegészítő 
jelleg és szinergiák, minden 
egyes kiválasztott 
szakpolitikai célkitűzés 
esetében 

A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben 
szereplő intézkedések belső 
koherenciája, azaz a javasolt 
intézkedések erősítik és 
kiegészítik egymást 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, közös rendelkezésekről szóló rendelet és a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet alapján. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
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43 A tagállamoknak be kell nyújtaniuk a Bizottságnak a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveikben (RRP) szereplő intézkedésekre vonatkozó 
költségbecsléseket. A tervek értékelése során a Bizottság ellenőrzi e becslések 
észszerűségét és valószerűségét, és megvizsgálja, hogy a javasolt támogatás kiegészíti-
e az egyéb uniós finanszírozást97. Emellett azt is ellenőrzi, hogy a támogatás ismétlődő 
nemzeti kiadásokat vált-e ki98. A beruházások szintjére vonatkozó szélesebb körű 
becslések céljára a tagállamoknak meg kellett adniuk, hogy 2017 és 2019 között évente 
mekkora volt a nemzeti közkiadások átlagos szintje a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervekben foglaltakhoz hasonló beruházások esetében99. 

44 A kohéziós politikában az uniós hozzáadott értéket az addicionalitás elve (azon 
követelmény, hogy a kohéziós politikai alapok nem válthatnak ki ismétlődő nemzeti 
kiadásokat) alapján értékelték100. 2007 óta azonban fokozatosan kivezették azt a 
követelményt, hogy tagállamoknak ezt igazolniuk kell. A 2021–2027-es időszakban  
a Bizottság a partnerségi megállapodások és programok értékelésekor már nem fogja 
ellenőrizni az addicionalitást (lásd: 7. háttérmagyarázat). 

                                                      
97 Az RRF-rendelet 9. cikke, 19. cikke (3) bekezdésének i) pontja és V. mellékletének 2.9. 

kritériuma. 

98 Az RRF-rendelet 5. cikkének (1) bekezdése. 

99 SWD(2021) 12, 1. rész, 55. o. 

100 A 2014–2020-as CPR 95. cikkének (2) bekezdése. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303
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7. háttérmagyarázat

Az addicionalitási követelmény a kohéziós politikában

A 2007–2013-as időszakban a konvergencia-célkitűzés hatálya alá tartozó 
régiókkal bíró tagállamoknak, vagyis azoknak, amelyek egy főre jutó GDP-je nem 
érte el az uniós átlag 75%-át, az adott időszakban minden érintett régióban azonos 
szinten kellett tartaniuk az állami vagy azzal egyenértékű strukturális 
kiadásokat101. 

A 2014–2020-as időszakban az addicionalitási követelményt akkor tekintették 
teljesítettnek, ha a tagállamok nemzeti szinten az egész időszak alatt fenntartották 
a strukturális közkiadások szintjét. A regionális kiadások szintjére a szabályozás 
nem tért ki. Ezt a követelményt csak azon tagállamok esetében ellenőrizték, 
amelyek kevésbé fejlett régióiban teljes népességük legalább 15%-a élt (bizonyos 
feltételek mellett)102. 

A 2021–2027-es időszakban a Bizottság – egyszerűsítési intézkedésként – már nem 
írja elő a tagállamok számára, hogy bizonyítsák a programok addicionalitását103. 

A kohéziós politikai alapok és a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz párhuzamos programozása sajátos 
kihívások elé állította a tagállamokat 

A helyreállítási és rezilienciaépítési tervek kétharmadát hat hónapon 
belül fogadták el, a kohéziós politikai programok előkészítése és 
megtárgyalása viszont még jobban elhúzódott, mint a korábbi 
időszakokban 

45 A korábbi többéves pénzügyi keretek időszakaiban elhúzódtak a Bizottság
partnerségi megállapodásokról és programokról folytatott tárgyalásai, és soha nem 

101 Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra 
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet 15. cikkének (2) 
bekezdése. 

102 A 2014–2020-as CPR 95. cikkének (4) bekezdése. 
103 80 egyszerűsítési intézkedés a 2021–2027 közötti kohéziós politikában, 16. intézkedés, 3. o. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1083&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303
https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/publications/factsheets/2018/simplification-handbook-80-simplification-measures-in-cohesion-policy-2021-2027_hu
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fejeződtek be a TPK első évének vége előtt. Ezeket a késedelmeket a többéves 
pénzügyi keretre vonatkozó csomag késői elfogadása okozta, ami azután késleltette  
a kohéziós politikai csomag elfogadását is, ez pedig a tagállami szintű programozás 
előfeltétele104. 

46 A 2021–2027-es időszakban a késedelmek még hosszabbak voltak: amint arról 
korábban beszámoltunk, a CPR-t és az alapspecifikus rendeleteket 2021 közepén, hat 
hónappal a TPK-időszak kezdete után fogadták el105. Az irányító hatóságok részt vettek 
a REACT-EU programozásában és más vészhelyzeti intézkedések – többek között az 
RRF, a koronavírusra való reagálást célzó beruházási kezdeményezések (CRII és 
CRII+)106, valamint az európai menekültekre irányuló kohéziós intézkedések (CARE és 
CARE+)107 – végrehajtásában is. Adminisztratív kapacitásuk ezért még jobban 
szétaprózódott az intézkedések között. 2021-ben ezért a partnerségi megállapodások 
és programok előkészítése, valamint a Bizottsággal folytatott tárgyalások szinte 
minden tagállamban nagymértékben lelassultak. A késedelem egyik következménye, 
hogy a tagállamoknak rövidebb időn belül kell felhasználniuk a 2021–2027-es időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretre elkülönített kohéziós politikai forrásaikat. Már 

                                                      
104 17/2018. sz. különjelentés: A Bizottság és a tagállamok a 2007–2013-as programok utolsó 

éveiben tettek ugyan intézkedéseket a források alacsony felhasználását illetően, de nem az 
eredmények elérése állt a középpontban, 14–18. és 83. bekezdés. 

105 A 2021. évi éves jelentések, 2.6. bekezdése. 2020. évi éves jelentések, 2.24–
2.25. bekezdése. 14/2021. sz. különjelentés: Interreg együttműködési programok: több 
potenciál rejlik az Európai Unió határrégióiban, 92. bekezdés. A 24/2021. sz. különjelentés 
83. és 124. bekezdése. 

106 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/460 rendelete az 1301/2013/EU, az 
1303/2013/EU és az 508/2014/EU rendeletnek a COVID-19 járványra adott válaszként a 
tagállamok egészségügyi rendszereibe és gazdaságuk más ágazataiba történő beruházások 
mozgósítását célzó különös intézkedések tekintetében történő módosításáról. (EU) 
2020/558 rendelet az 1301/2013/EU és az 1303/2013/EU rendeletnek az európai 
strukturális és beruházási alapok COVID-19-járványra adott válaszlépésekre történő 
felhasználásához kivételes rugalmasságot biztosító egyedi intézkedések tekintetében 
történő módosításáról. 

107 (EU) 2022/562 rendelet az 1303/2013/EU és a 223/2014/EU rendeletnek az Európában lévő 
menekültekre irányuló kohéziós fellépés tekintetében történő módosításáról. 
(EU) 2022/613 rendelet az 1303/2013/EU és a 223/2014/EU rendeletnek a REACT-EU 
forrásokból származó előfinanszírozás növelése és egy egységköltség megállapítása 
tekintetében történő módosításáról. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_14/SR_cross-border_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_HU.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0460&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0562&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0613&qid=1654265647043&from=hu
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korábban is észrevételeztük, hogy a felhasználás tagállamonként eltérően zajlik108, és 
hogy a 2014–2020-as kohéziós politikai források felhasználása késedelmesen 
történt109. 

47 Az RRF esetében gyorsabb volt a programozás és az elfogadás. A 2021 februárja 
(az RRF-rendelet elfogadása) és 2021 júliusa közötti hat hónapban 18 helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet fogadtak el110. A tárgyalásokat szándékosan zárták le ilyen 
gyorsan, hiszen a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköznek célja szerint egy súlyos 
és sürgető válságra kellett válasszal szolgálnia. Ezenkívül annak köszönhetően, hogy a 
közel 400 partnerségi megállapodáshoz, valamint a nemzeti és regionális 
programokhoz képest a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz programozási 
dokumentumainak száma jóval kisebb, a Bizottság időben be tudta fejezni értékelését 
(lásd: 8. háttérmagyarázat). 

8. háttérmagyarázat 

Az elfogadás és a végrehajtás helyzete 

2022. októberig: 

— A Tanács 26 helyreállítási és rezilienciaépítési tervet fogadott el, nyolccal 
többet, mint 2021 júliusáig. A fennmaradó terv, Magyarország tervének 
értékelését a Bizottság még nem zárta le; 

— A Bizottság és a tagállamok 17 operatív megállapodást írtak alá; 

— 12 kifizetési kérelmet már validáltak és kifizettek, és a Bizottság várakozásai 
szerint 2022 folyamán a támogatási összegek mintegy 32%-át fizetik ki111; 

— A következő hónapokban a tagállamok módosítani fognak néhány 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet, és a vissza nem térítendő 
támogatások maximális allokációjának 2022 júniusi kiigazítása nyomán azokat 

                                                      
108 A 2021. évi éves jelentések 2.16. bekezdése. 17/2018. sz. különjelentés, 27. és 

28. bekezdés. 

109 2021. évi éves jelentések, 2.26. bekezdése. 

110 Belgium, Csehország, Dánia, Németország, Írország, Görögország, Spanyolország, 
Franciaország, Horvátország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Ausztria, 
Portugália, Szlovénia és Szlovákia. 

111 Az Európai Bizottság Statement of Estimates for the financial year 2022 című dokumentuma 
alapján (34. o.). 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_HU.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/db2022_statement_of_estimates_web.pdf
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újra benyújtják a Bizottságnak jóváhagyásra, illetve a Tanácsnak elfogadásra 
(lásd: 3. háttérmagyarázat). 

Összehasonlításképpen a kohéziós politikai alapok esetében: 

— a Bizottság a 27 partnerségi megállapodásból 23-at és az áttekintésünk 
hatálya alá tartozó 371 programból 185-öt hagyott jóvá a 2021–2027-es 
időszakra vonatkozóan; 

— a 2021–2027-es időszakra még nem nyújtottak be időközi kifizetési kérelmet. 
2022-ben a várhatóan kifizetendő összeg zömét az előfinanszírozási 
kifizetések teszik ki; 

— a Bizottság a 2014–2020-as időszakra vonatkozó források 72%-ának 
megfelelő összegben teljesített kifizetéseket. Hollandia, Dánia és 
Horvátország allokációinak kevesebb mint 58%-át (a REACT-EU forrásaival 
együtt), Belgium, Németország, Olaszország, Málta, Szlovákia és 
Spanyolország pedig kevesebb mint 65%-át használta fel. 

A programozásnak része a két eszköz egyidejű végrehajtásának 
koordinálása és a kettős finanszírozás kockázatának elkerülése 

48 A tagállamoknak a helyreállítási és rezilienciaépítési terveikben le kellett írniuk, 
hogy miként hangolják össze az eszközök párhuzamos végrehajtását, figyelembe véve 
az érintett összegeket, a kiforrott projektek rendelkezésre állását és ütemezését, 
valamint azt, hogy az intézményi és jogi keret milyen szinten határozza meg a reform 
vagy beruházás végrehajtásának felelősségét112. Ez a kohéziós politika keretében 
létrejött partnerségi megállapodások és végrehajtott programok esetében szintén 
előírás. 

49 A kiegészítő jelleget és a szinergiákat vagy úgy érik el, hogy különböző, de 
egymásra épülő műveleteket finanszíroznak, vagy úgy, hogy a két eszközt ugyanazon 
művelet különböző elemeinek finanszírozására használják. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekben szereplő leírások a legtöbb esetben általánosak és rövidek 
voltak, részben azért, mert a 2021–2027-es partnerségi megállapodások és programok 
még nem készültek el. A nemzeti hatóságoknak ezért a 2021–2027-es kohéziós politikai 
partnerségi megállapodásaikban figyelembe kellett venniük helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek tartalmát. Ez könnyebb volt azon tagállamok számára, amelyek 
korábban stratégiai elhatárolási keretet hoztak létre (lásd: 9. háttérmagyarázat). 

                                                      
112 SWD(2021) 12, 1. rész, 43. o. 
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9. háttérmagyarázat 

A franciaországi elhatárolási keret 

A francia hatóságok arról tájékoztattak, hogy az RRF és a 2021–2027-es kohéziós 
politikai alapok közötti esetleges átfedések elemzése és annak tisztázása 
érdekében, hogy mely típusú beruházásokat melyik alapból kell finanszírozni, 
létrehoztak egy elhatárolási keretet, amelyet később egy útmutatóban tettek 
közzé113. 

Négy fő kritériumot vettek alapul: 

— időbeli kritérium, a források egymás utáni felhasználása, mégpedig úgy, hogy 
először a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt vagy a 2014–2020-as 
időszak fennmaradó forrásait – köztük a REACT-EU-t –, utána pedig a 2021–
2027-es kohéziós politikai alapokat használják fel; 

— tematikus kritérium, az adott támogatható témáktól függően; 

— kedvezményezettre vonatkozó kritérium, vagyis hogy a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt bizonyos típusú kedvezményezettek esetében 
alkalmazzák; 

— területi kritérium, amely a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt és a 
kohéziós politikai alapokat – a földrajzi területek szerint előre kiválasztott 
beruházási prioritásokkal összhangban – más-más területekhez rendeli. 

Az ilyen keret meglététől függetlenül továbbra is szükséges regionális és 
projektszintű koordináció, ám a keret segít a fő elvek meghatározásában. 

50 A helyreállítási és rezilienciaépítési tervek értékelése során a Bizottságnak meg 
kellett vizsgálnia a más uniós alapokkal való kiegészítő jelleget és koordinációt114. Az 
egyes tagállamokkal a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközre vonatkozóan aláírt 
operatív megállapodások arról is rendelkeznek, hogy minden tagállamban évente egy 
külön alkalommal kell megvitatni mind a helyreállítási és rezilienciaépítési terv, mind 
más uniós programok végrehajtását115. 

                                                      
113 A francia hatóságok által közzétett útmutató itt található. 

114 SWD(2021) 12, 1. rész, 44. o. 

115 A Bizottság jelentése a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásáról, 
COM(2022) 75, 7. és 57. o. 

https://www.europe-en-france.gouv.fr/sites/default/files/guide_frr_cohesion_0.pdf
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51 Egy művelet mindkét eszközből finanszírozható, amennyiben ugyanazt a költséget 
csak egyszer fedezik és az RRF nem fedezi a kohéziós politikai projektek kötelező 
nemzeti társfinanszírozására eső részt116. Az általunk megkérdezett tagállamok 
mindegyike arról számolt be, hogy figyelembe vette ezt a kockázatot, és 
intézkedéseket hozott annak mérséklése érdekében. A Bizottságnak előzetesen 
értékelnie kellett, hogy a helyreállítási és rezilienciaépítési tervek tartalmaznak-e ilyen 
intézkedéseket117. 

A kohéziós politikai alapok felhasználását nemcsak a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz fogja befolyásolni, hanem más tényezők is 

52 A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz elfogadását követően a tagállamok a 
korábbinál lényegesen több pénzt fordíthatnak a gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziót szolgáló beruházásokra. Hat ország legalább kétszer annyit tud elkölteni, mint 
a 2014–2020-as időszakban118; hét ország, legalább háromszor annyit119; két ország, 
Luxemburg és Hollandia pedig hétszer annyit. 

53 A 2014–2020-as időszakban az ERFA és a Kohéziós Alap a 27 uniós tagállamban 
végrehajtott összes közberuházás mintegy 10%-ának megfelelő finanszírozást nyújtott. 
Tíz tagállamban120 az ERFA-ból és a Kohéziós Alapból származó finanszírozás az összes 
közberuházás több mint egyharmadát tette ki121. E tagállamok számára külön kihívást 
jelent majd, hogy a 2021–2027-es időszakban lényegesen több uniós forrást tudjanak 
felhasználni122. 

                                                      
116 Az RRF-rendelet 9. cikke. SWD(2021) 12, 1. rész, 42. o. 

117 Az RRF-rendelet 19. cikke (3) bekezdésének j) pontja és V. mellékletének 2.10. kritériuma. 

118 Bulgária, Németország, Írország, Görögország, Ciprus és Finnország. 

119 Belgium, Dánia, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Ausztria és Svédország. 

120 Bulgária, Észtország, Horvátország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország, 
Portugália, Románia és Szlovákia. 

121 Európai Bizottság, Nyolcadik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról, 243. o. 

122 A 2016. évi éves jelentés, 2.24. és 2.25. bekezdése. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/publications/reports/2022/eighth-report-on-economic-social-and-territorial-cohesion_hu
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2016/annualreports-2016-HU.pdf
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54 Amint arról korábban már beszámoltunk, a támogathatósági időszak vége felé 
egyre nagyobb a nyomás a források felhasználása kapcsán123. Emiatt előfordulhat, 
hogy kevesebb figyelmet fordítanak a beruházások hozzáadott értékére, ami esetleg 
bizonyos támogathatósági szabályok betartásának és a jó ár-érték arány elérésének 
kárára lehet124. A 2021–2027-es időszakot illetően azonban számos szempont 
megváltozott. Ennek köszönhetően mérséklődhet a kohéziós politikai alapok 
felhasználásával kapcsolatos kihívások egy része. 

— A nagyszabású infrastrukturális projekteket gyakran több egymást követő 
időszakban finanszírozzák. Erre gyakran azért van szükség, mert az ilyen projektek 
működésbe léptetése igen időigényes. Amint azonban azt korábban 
megjegyeztük, ez a tervezés és az építkezés késedelmeinek következménye is 
lehet125. 2026 után a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből nem fognak 
további kifizetéseket folyósítani a tagállamok számára. Amennyiben a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz egyes beruházásai nem fejeződnek be, 
és további finanszírozást igényelnek, az ilyen finanszírozás a kohéziós politikai 
programok keretében lesz elérhető. Ebből is kitűnik, hogy a két eszköz 
programozása terén koherenciára van szükség. 

                                                      
123 Gyorsvizsgálat (2019): Fennálló kötelezettségvállalások az uniós költségvetésben – 

közelebbről, 2019. április, 20. és 34–39. bekezdés. A 17/2018. sz. különjelentés 20–21. és 
83–84. bekezdése. 

124 A 17/2018. sz. különjelentés 15. és 87. bekezdése. 

125 05/2021. sz. áttekintés: A nagyszabású közlekedési infrastrukturális projektek uniós 
keretrendszere nemzetközi összehasonlításban, 52–53. bekezdés, 27. o. 10/2020. sz. 
különjelentés: Uniós közlekedési infrastruktúrák: nagyobb fokozatba kell kapcsolni a 
megaprojektek megvalósítását, hogy időben felléphessenek a hálózati hatások, 45–48. és 
84–86. bekezdés. 

https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=49618
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_05/RW_Transport_flagships_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_HU.pdf
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— A CPR lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az egyes kohéziós politikai 
alapokra vonatkozó eredeti nemzeti keretösszegük legfeljebb 5%-át 
átcsoportosítsák bármely más, közvetlen vagy közvetett irányítás alá tartozó 
eszközhöz, köztük helyreállítási és rezilienciaépítési terveikhez. Lehetőség van 
ennek kapcsán a partnerségi megállapodások szintjén vagy programmódosítások 
révén az InvestEU programhoz126 történő átcsoportosításokra is. 2022 májusában 
a Bizottság azt javasolta, hogy a REPowerEU egyik intézkedéseként127 bizonyos 
feltételek mellett128 ezt az arányt 12,5%-ra emeljék. Erre a javaslatra vonatkozóan 
már adtunk ki véleményt129. 

— Végezetül: a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz és a 2021–2027-es 
időszakra vonatkozó kohéziós politikai alapok végrehajtására az infláció miatt 
magasabb árak mellett fog sor kerülni. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
esetében ez további nyomást gyakorol majd a tagállamokra, hogy lehetőség 
szerint alacsonyan tartsák a költségeket, vagy további nemzeti forrásokat 
biztosítsanak az Eszköz beruházásainak és reformjainak befejezéséhez. A kohéziós 
politikai alapok esetében a finanszírozás általában a ténylegesen felmerült 
költségeken alapul. Mivel a megnövekedett költségeket részben az uniós 
költségvetés fogja viselni, ez valószínűleg magasabb felhasználási arányt 
eredményez majd. 

                                                      
126 https://investeu.europa.eu/index_en 

127 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_22_3131  

128 A Bizottság közleménye a REPowerEU tervről, COM(2022) 230 final, 4.3. bekezdés. 

129 04/2022. sz. vélemény az (EU) 2021/241 rendeletnek a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek REPowerEU-fejezetei tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU) 
2021/1060 rendelet, az (EU) 2021/2115 rendelet, a 2003/87/EK irányelv és az (EU) 
2015/1814 határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról [2022/0164 (COD)]. 

https://investeu.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_22_3131
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc930f14-d7ae-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_04/OP_REPowerEU_HU.pdf
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Kifizetési feltételek 

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz költségfüggetlen 
módon finanszíroz 

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz mérföldkövek és célok 
elérésétől függetlenül finanszírozza a reformokat és a beruházásokat 

55 A költségvetési rendelet az uniós pénzügyi támogatás három formáját határozza 
meg130: 

— A „ténylegesen felmerült költségek megtérítése” azt jelenti, hogy az uniós 
finanszírozást a kedvezményezettnél ténylegesen felmerült költségek alapján 
térítik vissza. Ezeket a költségeket bizonylatokkal kell alátámasztani. 

— Az „egyszerűsített költségelszámolási módszerek” előre kiszámított arányban 
térítik meg a kiadásokat. Az átalányalapú egységköltségek és az egyösszegű 
átalányok a kifizetéseket az outputokhoz, de nem feltétlenül az eredményekhez 
kötik131. 

— A költségfüggetlen finanszírozás modellje szerint egy művelet akkor részesül 
uniós finanszírozásban, ha elér bizonyos eredményeket, vagy ha teljesíti a 
jogszabályokban korábban meghatározott feltételeket. A költségfüggetlen 
finanszírozási modellt először 2018-ban, a költségvetési rendelet felülvizsgálata 
során vezették be. 

56 Az RRF esetében kötelező a költségfüggetlen finanszírozási modell alkalmazása: 
ez a teljes mértékben mérföldkövek és célok elérésén alapuló módszer támogatja a 
tagállamokat a reformok és beruházások végrehajtásában. Nem alkalmazandó egyedi 
műveletekre: ezek esetében a tagállamok nemzeti szabályaikkal összhangban 
választhatják meg az alkalmas finanszírozási modellt. A kifizetések engedélyezésének 
egyetlen kritériuma a mérföldkövek és célok elérése132. 

                                                      
130 A költségvetési rendelet 125. cikkének (1) bekezdése. 

131 A 24/2021. sz. különjelentés 90. bekezdése. 

132 Az RRF-rendelet (18) preambulumbekezdése, 4. cikkének (2) bekezdése és 24. cikkének (3) 
bekezdése. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=HU
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_HU.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
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57 Az első kifizetési kérelem benyújtása előtt a Bizottság és az egyes tagállamok
operatív megállapodást írnak alá. Ez olyan dokumentum, amely részletesen ismerteti  
a tanácsi végrehajtási határozat nyomon követésének módját, valamint azt, hogy a 
Bizottság milyen bizonyítékok alapján fogadja el az egyes mérföldköveket és célokat 
teljesítettként133. Az RRF-ből történő minden kifizetés folyósítása előtt a Bizottságnak 
értékelnie kell, hogy a tagállam kielégítően teljesítette-e az adott kifizetési kérelemhez 
kapcsolódó valamennyi mérföldkövet és célt134. Ezenkívül a tagállamnak biztosítania 
kell a Bizottságot arról, hogy intézkedéseket hozott az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelme érdekében. Ezek meglétét azonban a Bizottság nem ellenőrzi a folyósítás 
engedélyezése előtt. A Bizottság csak a későbbiekben végez mintavétel alapján 
utólagos vizsgálatokat és ellenőrzéseket a tagállamokban. 

58 Az operatív megállapodásokat a Bizottság és az érintett tagállam dolgozza ki.
Arról, hogy ezeknek mit kell tartalmaznia, az RRF-rendelet kevés információval szolgál. 
A Bizottság elkészített egy sablont az operatív megállapodásokhoz, de azt csak 2021 
októberében, a legtöbb tanácsi végrehajtási határozat elfogadása után adta ki. 

59 A Bizottság a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz esetében használt
finanszírozási modellt a költségvetés más területein is alkalmazni kívánja. A Bizottság 
már korábban javasolta, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz fő 
finanszírozási elvét az új Szociális Klímaalapban135 is alkalmazzák, azzal a szándékkal, 
hogy ennek az alapnak a forrásait a tagállami tervek felhasználásával kezeljék, és a 
kifizetésekre elvben az előzetesen elfogadott mérföldkövek és célok elérése után 
kerüljön sor. 2023-tól kezdődően a közös agrárpolitika teljesítési modellje 
hasonlóképpen outputalapú megközelítést fog követni136. 

133 Az RRF-rendelet 20. cikkének (6) bekezdése. SWD(2021) 12 final, 34. o. 

134 Az RRF-rendelet 24. cikkének (3) bekezdése. 

135 Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Szociális Klímaalap létrehozásáról, 
(COM (2021) 568 final. 

136 A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 

1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2021/2116 rendelet (28) 
preambulumbekezdése és 37. cikke. A Bizottság hatásvizsgálata, SWD(2018) 301, 
4. melléklet 2.3. szakasza.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e77b047-e4f0-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.435.01.0187.01.HUN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=SWD%3A2018%3A301%3AFIN
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A kohéziós politika elsősorban a felmerült költségek megtérítésével 
finanszírozza a műveleteket 

60 A kohéziós politikai alapok esetében a kifizetések folyósításához a vonatkozó 
feljogosító feltételek teljesítésére, valamint a tagállam által bejelentett kiadások 
szabályszerűségére vonatkozó bizonyossági csomag benyújtására van szükség137. 
A Bizottság azzal a feltétellel fizeti ki a tagállam által igényelt összeget, hogy az nem éri 
el a program adott prioritására jóváhagyott uniós hozzájárulás összegét, és megfelel a 
bejelentett kiadásokra vonatkozó valamennyi támogathatósági feltételnek. Ez akkor is 
érvényes, ha a programok keretében egyszerűsített költségelszámolási módszereket 
vagy költségfüggetlen finanszírozási modellt alkalmaznak. 

61 Korábban arról számoltunk be138, hogy a 2014–2020-as kohéziós kiadásoknak 
csak kis részét térítették vissza teljesítményalapú finanszírozási modellek – szinte teljes 
egészében az ESZA keretében alkalmazott egyszerűsített költségelszámolási módszerek 
– alkalmazásával. Eddig szinte az összes, ERFA-ból és Kohéziós Alapból finanszírozott 
programot kizárólag a felmerült költségek megtérítésével hajtották végre. 
A költségfüggetlen finanszírozási modellt csak egy ausztriai ERFA-projekt esetében 
tesztelték. A 2021–2027-es időszakban az egyszerűsített költségelszámolási módszerek 
kötelezővé váltak az ERFA és az ESZA+ által finanszírozott, legfeljebb 200 000 euró 
értékű műveletek esetében139. A Bizottság várakozása szerint a költségfüggetlen 
finanszírozási modellt is nagyobb mértékben fogják használni, mint a korábbi 
programozási időszakokban. 

A költségfüggetlen finanszírozási modell eltérő alkalmazása a két eszköz 
esetében 

62 A 2021–2027-es időszakban a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében 
másképp alkalmazzák a költségfüggetlen finanszírozási modellt, mint a kohéziós 
politika keretében. Többek között a „mérföldkő” és a „cél” kifejezések használatában 
vannak különbségek, valamint abban, ahogy az ezek eléréséhez kapcsolódó 
kifizetéseket az alapul szolgáló költségek alátámasztják (lásd: 10. háttérmagyarázat). 

                                                      
137 A CPR 15. cikkének (5) bekezdése, 91. cikkének (2) bekezdése és 98. cikkének (1) bekezdése. 

138 A 24/2021. sz. különjelentés 93., 101. és 127. bekezdése, valamint 8. háttérmagyarázata. 

139 A CPR 53. cikkének (2) bekezdése. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_HU.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=HU
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10. háttérmagyarázat 

A költségfüggetlen finanszírozási modell eltérő alkalmazása a két 
eszköz esetében 

A 2021–2027-es időszakra vonatkozó kohéziós politikai alapok keretében 
teljesített kifizetések: 

— a várt eredmények felé vezető egyéni köztes lépésekhez kapcsolódnak; 

— a programokban meghatározott – kötelezően kvantitatív – mérföldköveken 
és célokon alapulnak140. A kifizetések bizonyos feltételekhez is 
kapcsolódhatnak, amelyek kvalitatív szempontokkal is rendelkezhetnek141; 

— előzetes költségbecslés, nem pedig a ténylegesen felmerült költségek alapján 
meghatározandóak142. 

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében teljesített kifizetések143: 

— teljesítése a tanácsi végrehajtási határozatban rögzített, előre meghatározott 
részletekben történik; 

— a tanácsi végrehajtási határozatban meghatározott mérföldkövek és célok 
egy csoportjának elérésétől függnek: a mérföldkövek a reformok és 
beruházások megvalósítása felé tett kvalitatív, a célok pedig kvantitatív 
előrelépéseket mérnek144; 

— nem kapcsolódnak sem az egyes intézkedések előzetes becsült költségeihez, 
sem a ténylegesen felmerült költségekhez145 (lásd: 43. bekezdés). 

Mindkét eszköz esetében a tagállamok feladata eldönteni, hogy a modell 
alkalmazandó-e az irányító hatóság és a kedvezményezett között a kohéziós 
politikai alapok esetében, illetve a tagállam és a végső kedvezményezett között az 
RRF esetében146. 

 

                                                      
140 A CPR 2. cikkének (11) és (12) bekezdése. 

141 A CPR 51. cikkének a) pontja. 

142 A CPR 95. cikkének (1) bekezdése és V. mellékletének 2. függeléke. 

143 Az RRF-rendelet 4. Cikkének (2) bekezdése, valamint (18), (30), (51) és 
(52) preambulumbekezdése. 

144 Az RRF-rendelet 2. cikkének (4) bekezdése. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
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Az egyelőre még nem látható, hogy az RRF-ből származó finanszírozás 
mennyiben teljesítményfüggőbb, mint a kohéziós politikai alapokból 
származó 

63 A teljesítményalapú költségvetés-tervezés lényege az outputokra, az 
eredményekre, illetve a hatásokra vonatkozó információk rendszerszintű felhasználása 
a közpénzek elosztásának információkkal való alátámasztása, befolyásolása, illetve 
meghatározása céljából147. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
(OECD) a teljesítményalapú költségvetés-tervezés három nagy kategóriáját határozza 
meg148 (lásd: 11. háttérmagyarázat). 

11. háttérmagyarázat 

A teljesítményalapú költségvetés-tervezés OECD szerinti besorolása 

Az OECD a teljesítményalapú költségvetés-tervezési rendszereket három nagy 
kategóriába sorolja: 

— teljesítményprezentációs költségvetés-tervezés, amelynek keretében 
előállítanak teljesítményre vonatkozó információkat, és azokat feltüntetik a 
pénzügyi juttatások mellett, de nem feltétlenül használják fel a kiadásokkal 
kapcsolatos döntések meghozatalához; 

— közvetett teljesítményalapú költségvetés-tervezés, amelynek esetében az 
ilyen információk kifejezetten befolyásolják a források elosztását; 

— közvetlen teljesítményalapú költségvetés-tervezés, amelynél a finanszírozás 
outputokhoz és végeredményekhez kapcsolódik. 

                                                      
145 SWD(2021) 12 final, 1. rész, 35. o. 

146 A CPR (41) preambulumbekezdése és 95. cikkének (3) bekezdése. Az RRF-rendelet (18) 
preambulumbekezdése. 

147 OECD, Incentivising performance in public investment policies delivered at national and 
subnational levels: Managing across temporal and institutional horizons, 2017. március 31., 
8–9. o. 

148 OECD, Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in the 
context of EU budget focused on results, OECD Journal on Budgeting, 2017/1. kötet, 1.2.1. 
szakasz. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Beazley_Incentivising-performance-in-public-investment-policies.pdf
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Beazley_Incentivising-performance-in-public-investment-policies.pdf
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Beazley_Incentivising-performance-in-public-investment-policies.pdf
https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-performance-in-the-eu-oecd-review.pdf
https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-performance-in-the-eu-oecd-review.pdf
https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-performance-in-the-eu-oecd-review.pdf
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64 Egy korábbi jelentésünkben149 megállapítottuk, hogy a 2014–2020-as időszakban 
sok minden történt a kohéziós politika teljesítményorientáltságának megerősítése 
érdekében, de a teljesítményalapú finanszírozás még nem valósult meg. Egy 2018. évi 
bizottsági tanulmány szerint a költségvetés-támogatás és a teljesítményt jobban 
előtérbe helyező finanszírozás egyszerű és eredményes mechanizmust jelenthet a 
kohéziós politikai alapok azon részei esetében, ahol az outputok egyértelműen a 
finanszírozáshoz kapcsolhatók150. 

65 Az azonban egyelőre még nem látható, hogy az RRF-ből származó finanszírozás 
mennyiben teljesítményfüggőbb, mint a kohéziós politikai alapokból származó. Annyi 
bizonyos, hogy mivel a helyreállítási és rezilienciaépítési tervekben meghatározott 
egyes mérföldkövek és célok inputokhoz vagy outputokhoz, nem pedig 
végeredményekhez kapcsolódnak151, az RRF finanszírozása nem felel meg teljes 
mértékben az OECD teljesítményalapú költségvetési rendszerekre vonatkozó 
kritériumainak. 

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz lehetővé teheti a 
pénzeszközök gyorsabb kifizetését 

66 A két eszköz között számos további különbség van a kifizetések folyósításának 
módját illetően. Az eddig teljesített kifizetések alapján az is elmondható, hogy a 
Bizottság gyorsabban folyósíthatja a forrásokat az RRF keretében, mint a kohéziós 
politikai programok esetében. Ez főként annak tudható be, hogy a kifizetési kérelmek  
a mérföldköveket és célokat csoportokba rendező, előre megállapított részleteken 
alapulnak, illetve hogy e kérelmek elbírálása eltérő módon történik. Ennek 
köszönhetően a kifizetések előtti ellenőrzések kevésbé időigényesek. 
A kockázatértékelést követően azonban a Bizottság egy későbbi szakaszban 
részletesebb ellenőrzéseket végezhet a gondos pénzgazdálkodási kockázatok kezelése 
érdekében152 (lásd: 8. ábra). 

                                                      
149 A 24/2021. sz. különjelentés 107. bekezdése. 

150 Bizottság (Ramboll, Ecorys, CSIL): Feasibility study for a potential use of Budget Support to 
deliver ESI Funds, 2018, 3–7. o. 

151 A 21/2022. sz. különjelentés 87–89. bekezdése. 

152 A 2021. évi éves jelentések 10.12. bekezdése. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_HU.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/988e977e-baec-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-275317652
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/988e977e-baec-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-275317652
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_HU.pdf
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8. ábra. Kifizetési feltételek 

FELTÉTELEK KOHÉZIÓS POLITIKA 
HELYREÁLLÍTÁSI ÉS 
REZILIENCIAÉPÍTÉSI 
ESZKÖZ 

ELŐFINANSZÍROZÁS 

A tagállamok 
előfinanszírozásban 
részesülnek 

2021 és 2026 között az egyes 
alapok esetében a teljes 
allokáció 0,5%-ának megfelelő 
éves előfinanszírozás 

Egy legfeljebb 13%-os 
előfinanszírozási kifizetés 
csak a Tanács által 2021-ben 
elfogadott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek 
esetében 

KIFIZETÉSI KÉRELEM 

A vezetői 
nyilatkozattal együtt 
elküldik a Bizottságnak 

Programonként évente 
legfeljebb hat kifizetési kérelem 
A ténylegesen felmerült 
költségeken alapuló kérelmek, 
kivéve, ha egyszerűsített 
költségelszámolási módszereket 
vagy költségfüggetlen pénzügyi 
szolgáltatásokat vesznek 
igénybe  
Legalább 15–60%-os nemzeti 
társfinanszírozási arány az 
alaptól és a támogatott régió 
fejlettségi szintjétől függően 

Tagállamonként évente 
legfeljebb két kifizetési 
kérelem 
Előre megállapított, a 
mérföldköveket és célokat 
csoportba rendező 
részletfizetési összegeken 
alapuló kérelmek 
A projekteket 100%-ban 
uniós forrásokból 
finanszírozzák 

A kifizetési kérelem 
Bizottság általi 

ÉRTÉKELÉSE 

ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS 
KIFIZETÉS 

a tagállamok számára 

A tagállam által a bizonyossági 
csomagban bejelentett kiadások 
értékelése 
 
A Bizottság érvényesíti a 
kifizetést 

A mérföldkövek és célok 
kielégítő teljesítésén alapuló 
értékelés 
A Bizottság a Tanács 
véleményének 
figyelembevételével 
határozatot fogad el a 
kifizetések engedélyezéséről 

A fel nem használt források 

LEHETSÉGES 
ELVESZTÉSE 

Azon éves lekötött 
pénzeszközök fokozatos 
elvesztése, amelyekre 
vonatkozóan nem nyújtanak be 
kifizetési kérelmet három éven 
belül (2021–2026) vagy két éven 
belül (2027 esetében) 
(kötelezettségvállalás-
visszavonási eljárás) 

A tagállamnak 2026 végéig 
ki nem fizetett pénzeszközök 
elvesznek 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, közös rendelkezésekről szóló rendelet és a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet alapján. 

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében a kohéziós 
politikához képest magasabbak az előfinanszírozási arányok 

67 A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz és a kohéziós politikai alapok között 
eltérés mutatkozik az előfinanszírozás mértéke – más szóval a tagállamnak a kifizetési 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
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feltételekhez kötött hivatalos kifizetések előtt kifizetett juttatás aránya – terén. 
A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz előfinanszírozási aránya jóval magasabb. 
Mindkét eszköz esetében az előfinanszírozási kifizetéseket a jövőbeli kifizetésekkel 
szemben számolják el153 (lásd: 12. háttérmagyarázat). 

12. háttérmagyarázat 

Előfinanszírozás 

A kohéziós politikai alapok keretében a tagállamok 2021 és 2026 között a teljes 
támogatás 0,5%-ának megfelelő éves előfinanszírozási részletekre jogosultak. 
A Bizottság a 2021-re és 2022-re vonatkozó előfinanszírozást évente, a 2023 és 
2026 közötti időszakra vonatkozó előfinanszírozást legkésőbb a programok 
lezárásáig számolja el154. 

Az RRF keretében a vissza nem térítendő támogatás, illetve adott esetben a hitel 
legfeljebb 13%-ának megfelelő egyszeri előfinanszírozási arány áll a tagállamok 
rendelkezésére155. Ezt 2021-ben Írország kivételével minden tagállam 
megigényelte. 

68 Az RRF keretében a Bizottság akkor is visszafizettetheti az előfinanszírozást, ha a 
tanácsi végrehajtási határozat elfogadását követő 18 hónapon belül nem történik 
kézzelfogható előrehaladás a vonatkozó mérföldkövek és célok elérése felé156. 2022 
októberéig azonban a Bizottság még nem határozta meg a „kézzelfogható 
előrehaladás” fogalmát. 

A vezetői nyilatkozatok mindkét eszköz esetében az eszköz kifizetési 
feltételeihez kapcsolódnak 

69 A Bizottság mindkét eszköz esetében vezetői nyilatkozatot kér a kifizetési kérelem 
feldolgozásához. Ez igazolja, hogy a benyújtott információk teljesek, pontosak és 
megbízhatóak, és megerősíti, hogy az alapul szolgáló kiadásokat a tervezett célra 
használták fel, és azok megfeleltek az alkalmazandó szabályoknak: 

                                                      
153 A CPR 90. cikkének (5) bekezdése. Az RRF-rendelet 13. cikkének (2) bekezdése. 

154 A CPR 90. cikkének (2) és (5) bekezdése. 

155 Az RRF-rendelet 13. cikkének (1) bekezdése. 

156 Az RRF-rendelet 24. cikkének (9) bekezdése. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
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— A kohéziós politikai alapok esetében az irányító hatóság minden számviteli évben 
egy vezetői nyilatkozatot nyújt be, függetlenül a kifizetési kérelmek számától157. 
Ez igazolja, hogy a bejelentett kiadások jogszerűek és szabályszerűek voltak, 
valamint információval szolgál a beavatkozások eredményeiről. 

— Az RRF keretében történő kifizetés előfeltételeként minden kifizetési kérelemhez 
vezetői nyilatkozatot kell csatolni, amely igazolja a kifizetési kérelemhez 
kapcsolódó mérföldkövek és célok elérését. Ezenkívül a tagállamnak minden 
egyes kifizetési kérelem esetében összefoglalót kell készítenie az elvégzett 
ellenőrzésekről, a feltárt hiányosságokról és a meghozott korrekciós 
intézkedésekről158. 

70 Különböző a kifizetési kérelmek gyakorisága is. A tagállamok a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz kapcsán évente legfeljebb két kifizetési kérelmet nyújthatnak 
be a Bizottsághoz, szemben a kohéziós politikai alapokra vonatkozó legfeljebb hat 
kifizetési kérelemmel159. 

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz estében nincs szükség 
nemzeti vagy magánbefektetői társfinanszírozásra 

71 A valamely eszköz nemzeti társfinanszírozási aránya azt jelzi, hogy a költségek 
mekkora hányadát nem fedezi uniós finanszírozás. Hagyományosan a kötelező nemzeti 
vagy magánbefektetői társfinanszírozás garantálja a tagállamok vagy a 
kedvezményezettek elkötelezettségét és felelősségvállalását, valamint biztosítja az 
uniós támogatású beavatkozások értékarányosságát. A kohéziós politikai alapok 
esetében is ezt az általános elvet követték. Ezzel szemben a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz esetében nincs szükség nemzeti vagy magánbefektetői 
társfinanszírozásra (lásd: 13. háttérmagyarázat). 

                                                      
157 A CPR 74. cikke (1) bekezdésének f) pontja, 98. cikke (1) bekezdésének b) pontja és XVIII. 

melléklete. 

158 Az RRF-rendelet 22. cikke (2) bekezdésének c) pontja. 

159 Az RRF-rendelet 24. cikkének (2) bekezdése. A közös rendelkezésekről szóló rendelet 
91. cikkének (1) bekezdése. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=HU
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13. háttérmagyarázat 

Nemzeti társfinanszírozás 

A kohéziós politikai alapok nemzeti társfinanszírozási aránya az alaptól és a 
támogatott régió fejlettségi szintjétől függően 15% és 60% között mozog160. A 
múltban előfordult, hogy a tagállamok olyan rendkívüli körülmények között, mint 
például a 2008–2009-es pénzügyi válság161, vagy a 2020–2021-es számviteli évben 
a Covid19-világjárvány hatásainak enyhítése végett162 100%-os uniós 
finanszírozásban részesültek a kohéziós politikai alapokból. 

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz és a REACT-EU finanszírozása esetében 
nincsen társfinanszírozási előírás163. 

Az RRF esetében kötelezettségvállalások visszavonására csak a 
támogathatósági időszak végén kerül sor 

72 A kohéziós politikai programokban azok a források, amelyeket egy bizonyos 
időkereten belül nem költöttek el, automatikusan elvesznek. Ez a 
„kötelezettségvállalás visszavonásának” nevezett gyakorlat a pénzügyi fegyelmet 
hivatott ösztönözni a programok végrehajtása során, mivel minden elveszett pénzügyi 
keretösszeggel csökken a szakpolitika lehetséges hatása. A kötelezettségvállalások 
támogathatósági időszak alatti fokozatos visszavonása csak a kohéziós politikai 
alapokra vonatkozik, a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközre nem (lásd: 
14. háttérmagyarázat). 

                                                      
160 A CPR 112. cikke. 

161 Az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 77. cikkének (2) bekezdése. 

162 Az (EU) 2020/558 rendelet 2. cikke. 

163 Az RRF-rendelet 20. cikkének (4) bekezdése. A REACT-EU rendelet 92b. cikkének (12) 
bekezdése. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1083-20131221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221&from=HU
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14. háttérmagyarázat 

A kötelezettségvállalások visszavonására vonatkozó szabályok 

A kohéziós politikai alapok forrásait az időszak kezdetén évente lekötik az egyes 
tagállamok számára, és azok elvesznek, ha három éven belül (2021–2026), illetve 
két éven belül (2027-re) nem kerülnek felhasználásra164. 

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében a pénzügyi támogatások 
lekötése túlnyomórészt a támogathatósági időszak első éveiben történik. 
A Bizottságnak 2022 végéig a vissza nem térítendő támogatások 70%-át, a 
fennmaradó 30%-ot pedig, a hitelkomponenssel együtt, 2023 végéig kell 
lekötnie165. Az e határidőkig – a tanácsi végrehajtási határozatok elfogadásának 
hiányában vagy a hiteligénylés elmaradása okán – le nem kötött pénzeszközök 
elvesznek. 

Az RRF keretében a források lekötését követően a tagállamokat nem fenyegeti 
annak a kockázata, hogy az RRF végrehajtási időszakában elveszítik a fel nem 
használt forrásokat. A mérföldköveket és célokat 2026. augusztus 31-ig kell 
teljesíteni166. Csak a 2026 végéig ki nem fizetett pénzeszközöket vonják vissza167.  

 

                                                      
164 A CPR 105. cikke. 

165 Az RRF-rendelet (46)–(47) preambulumbekezdése, valamint 12. és 14. cikke. 

166 Az RRF-rendelet 18. cikke (4) bekezdésének i) pontja és 20. cikke (5) bekezdésének d) 
pontja. 

167 Az RRF-rendelet 24. cikkének (1) bekezdése. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
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A végrehajtás nyomon követése és 
költségei 

Eltérő nyomonkövetési, beszámolási és értékelési 
rendelkezések 

73  Ahhoz, hogy biztosítani lehessen a pénzeszközök célkitűzésekhez való 
hozzájárulását, időben történő kezelésük érdekében azonosítani lehessen a 
problémákat, valamint uniós szinten átfogó képet lehessen kapni az elért 
eredményekről, elengedhetetlen a nyomon követés, a beszámolás és az értékelés. 
A két eszközre eltérő rendelkezések vonatkoznak (lásd: 9. ábra). 
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9. ábra. Nyomonkövetési, beszámolási és értékelési követelmények 

KÖVETELMÉNYEK KOHÉZIÓS POLITIKA HELYREÁLLÍTÁSI ÉS 
REZILIENCIAÉPÍTÉSI ESZKÖZ 

TAGÁLLAMOK 

Nyomonkövetési és 
beszámolási 
szabályok 

Programonkénti nyomon 
követés, a kifizetési 
kérelmekhez nem 
kapcsolódó mutatókat 
alkalmazva 
A monitoringbizottság 
szerepére vonatkozó előíró 
szabályok 

A Bizottsághoz történő 
benyújtás: 
o Pénzügyi adatok: évente 

ötször 
o Teljesítményadatok: 

évente kétszer, köztük a 
közös mutatókra 
vonatkozó adatok is 

o Félidős felülvizsgálat 
(2025) 

Központi szintű nyomon követés, 
a kifizetési kérelmekhez 
kapcsolódó, előre megállapított 
mérföldköveket és célokat 
alkalmazva 
A tagállamok használhatják 
meglévő nyomonkövetési 
rendszereiket 

Bizottsághoz történő benyújtás: 
o A mérföldkövek és célok terén 

elért előrehaladás, minden 
egyes kifizetési kérelemmel 
együtt: évente legfeljebb 
kétszer 

o Kétéves jelentések, a közös 
mutatókra vonatkozó adatok 
frissítése 

   

BIZOTTSÁG 

Nyomonkövetési és 
beszámolási 
szabályok 

Éves teljesítmény-
felülvizsgálati ülés 
A mentesítési eljárás 
keretében éves irányítási és 
teljesítményjelentés 
benyújtása a Parlamentnek 
Összesített adatok 
megjelenítése a nyílt 
adatplatformon 
Jelentés a Parlamentnek és a 
Tanácsnak a félidős értékelés 
eredményéről (2026) 

Az európai szemeszterbe ágyazott 
nyomon követés 
A kifizetési kérelemmel együtt 
elküldött adatok elemzése és 
értékelése 
Éves jelentés a Parlamentnek és a 
Tanácsnak a végrehajtásról 
Az összesített adatok közzététele 
a helyreállítási és rezilienciaépítési 
eredménytáblán 

   

BIZOTTSÁG  

Értékelés 

A végrehajtás során, 2024 
végén 
Utólagos értékelés (2031) 

A végrehajtás során, 2024 
februárjában 
Utólagos értékelés (2028) 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, közös rendelkezésekről szóló rendelet és a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet alapján. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
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A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz nyomon követése a 
mérföldkövekhez és a célokhoz kapcsolódik 

74 A helyreállítási és rezilienciaépítési tervek végrehajtásának bizottsági nyomon 
követése terén jelentős eltérések vannak a tagállamok között. Ennek oka, hogy minden 
egyes helyreállítási és rezilienciaépítési terv esetében sajátosak a mérföldkövek és a 
célok, akárcsak az ezek terén elért előrehaladás értékeléséhez szükséges bizonyítékok. 
Minden tagállamnak ki kell jelölnie egy központi hatóságot, amely összevont jelentést 
nyújt be a Bizottságnak, és általános felelősséget visel a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtásának nyomon követéséért. 

75 A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközhöz különböző beszámolási 
követelmények kapcsolódnak. 

— A tagállamoknak évente kétszer, áprilisban és októberben jelentést kell tenniük a 
Bizottságnak a helyreállítási és rezilienciaépítési tervük terén elért 
eredményekről, különös tekintettel a mérföldkövekre és célokra. Ez az európai 
szemeszter keretébe tartozik, és az áprilisi jelentés a nemzeti reformprogram 
részét képezi168. 

— Az európai szemeszter keretében a tagállamoknak évente kétszer, februárban és 
augusztusban a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz kapcsán, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározott közös mutatókról is 
jelentést kell tenniük169. 

— A Bizottság évente beszámol az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az eszköz 
végrehajtásáról170. A Bizottság első éves jelentését 2022 márciusában tették 
közzé; a jelentés megállapította, hogy a végrehajtás folyamatban van171. 

— A Bizottság a terveknek megfelelően 2022. július végén egyszeri felülvizsgálati 
jelentést nyújtott be a Parlamentnek és a Tanácsnak172, amely arról számolt be, 

                                                      
168 Az RRF-rendelet 27. cikke. 

169 A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló (EU) 2021/241 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek a helyreállítási és rezilienciaépítési eredménytábla közös 
mutatóinak és részletes elemeinek meghatározása révén történő kiegészítéséről szóló (EU) 
2021/2106 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének (3) bekezdése. 

170 Az RRF-rendelet 31. cikke. 

171 COM(2022) 75, 64. o. 

172 Az RRF-rendelet 16. cikke. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R2106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R2106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
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hogy a tagállami helyreállítási és rezilienciaépítési tervekben szereplő reformok és 
beruházások végrehajtása folyamatban van173. 

— A Parlament kéthavonta meghívhatja a Bizottságot egy ún. „helyreállítási és 
rezilienciaépítési párbeszédre”174. 2022 októberéig hét ilyen ülésre került sor. 

76 Nemrégiben készült jelentésünkben megállapítottuk, hogy a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz mérföldkövei és céljai inkább output- (vagy akár 
input)orientáltak, mint végeredményorientáltak. Emiatt nehezebben mérhető az 
intézkedések teljesítménye, és végső soron az intézkedéseknek az RRF uniós 
szakpolitikai célkitűzéseire gyakorolt hatása is175. 

A kohéziós politika terén a teljesítmény független a pénzügyi 
beszámolástól 

77 A kohéziós politikai alapokra vonatkozó teljesítménymonitoring-szabályokat a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet határozza meg. Ezek az intézkedések 
valamennyi tagállamra nézve kötelezőek, és mind az időzítés, mind a folyamat 
tekintetében elkülönülnek a kifizetésektől, kivéve az outputalapú egyszerűsített 
költségelszámolási módszereket és a költségfüggetlen költségelszámolásokat: 

— Az egyes programok monitoringbizottsága évente legalább egyszer ülésezik, és 
megvizsgálja többek között a program végrehajtása, valamint a mérföldkövek és 
célok elérése terén elért eredményeket176. 

— A Bizottság az egyes tagállamokkal rendezett éves teljesítmény-felülvizsgálati 
ülésen vizsgálja meg a teljesítményt177. 

— 2025-ben minden programot félidős felülvizsgálatnak vetnek alá, amelynek célja, 
hogy meghatározzák a 2026-ra és 2027-re vonatkozó finanszírozás felének 

                                                      
173 A Bizottság felülvizsgálati jelentése a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 

végrehajtásáról, COM(2022) 383 final., 30. o. 

174 Az RRF-rendelet 26. cikke. 

175 A 21/2022. sz. különjelentés 88–89. bekezdése. 

176 A CPR 38. cikkének (1) és (3) bekezdése és 40. cikkének (1) bekezdése. 

177 A CPR 41. cikkének (1) bekezdése. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0383&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_HU.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
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elosztását, megvizsgálva többek között a mérföldkövek elérése felé tett lépéseket, 
és figyelembe véve a végrehajtás során felmerült főbb nehézségeket178. 

— A program célkitűzéseinek megvalósítása terén elért eredményeket a végleges 
teljesítményjelentés alapján is megvizsgálják179. 

78 A tagállamoknak gyakrabban kell adatokat szolgáltatniuk a Bizottság számára  
a kohéziós politikai programok végrehajtásáról, mint az RRF esetében; a pénzügyi 
végrehajtási adatokat elektronikus úton évente öt alkalommal, a teljesítményadatokat 
pedig évente kétszer kell továbbítaniuk180. A CPR nem írja elő, hogy a Bizottság évente 
jelentést tegyen a Parlamentnek és a Tanácsnak, de az információk szerepelnek  
a költségvetési tervezethez csatolt programindokolásokban181 és a mentesítési eljárás 
részeként az éves irányítási és teljesítményjelentésben is182. 

Van törekvés a nyomonkövetési adatok átláthatóbbá tételére, de más 
gondok még kezelésre várnak 
Hasonlóan történik az uniós finanszírozás felhasználása átláthatóságának biztosítása 

79 A Bizottság az uniós finanszírozás felhasználása átláthatóságának biztosítása és  
a végrehajtás terén elért előrehaladás szemléltetése végett mindkét eszköznél hasonló 
megközelítést fogadott el. Az RRF esetében a Bizottság létrehozta a helyreállítási és 
rezilienciaépítési eredménytábla elnevezésű, nyilvánosan hozzáférhető online 
platformot183. Ez hasonló funkciót tölt be, mint a kohéziós politikai alapok keretében 
létrehozott nyílt adatplatform (lásd: 15. háttérmagyarázat). 

                                                      
178 A CPR 18. cikke és 86. cikkének (1) bekezdése. 

179 A CPR 43. cikke. 

180 A CPR 42. cikkének (1) bekezdése. 

181 A költségvetési rendelet 41. cikkének (3) bekezdése.  

182 Az EUMSZ 318. cikke. 

183 A Bizottság (EU) 2021/2106 felhatalmazáson alapuló rendelete. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=HU&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2106&from=HU
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15. háttérmagyarázat 

Teljesítményadatokkal kapcsolatos online nyilvános platformok 

Az RRF helyreállítási és rezilienciaépítési eredménytáblája184 áttekintést nyújt a 
program végrehajtása terén elért eredményekről. Az eredménytábla a 
mérföldkövek és célok elérésére, a lekötött és kifizetett pénzeszközökre, a hat 
pillér struktúráján belüli közös mutatók tendenciájára vonatkozó adatokat, 
valamint tematikus elemzéseket tartalmaz185. A Bizottságnak jogszabályban előírt 
kötelezettsége, hogy a tagállamok által az európai szemeszter keretében 
benyújtott adatok felhasználásával legalább évente kétszer frissítse az 
eredménytáblát186. Az eredménytábla valójában ennél gyakrabban frissül: valós 
idejű adatokkal szolgál a kifizetésekről, valamint a teljesített mérföldkövekről és 
célokról. 

A kohéziós nyílt hozzáférésű adatok platformja egy nyilvánosan elérhető weboldal, 
amely a kohéziós politikai alapok finanszírozásával és eredményeivel kapcsolatos 
adatokat jeleníti meg187. A 2014–2020-as időszakra nézve bemutatja a 
programokra vonatkozóan rendelkezésre álló legfrissebb adatokat, valamint a 
tervezett összegeket, az uniós kifizetések napi frissítését, a közös mutatók 
haladásával kapcsolatos éves információkat és tematikus elemzéseket. 2022 
októbere óta a jóváhagyott 2021–2027-es programok tervezett beruházásait és  
a mutatók célértékeit is megjeleníti. 

80 A Bizottság szerint „a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz forrásainak  
a tagállamok a kedvezményezettjei, amelyek a folyósítást követően a nemzeti 
költségvetésbe kerülnek”188. Az RRF-források felhasználásának azonban továbbra is 
meg kell felelnie az összes alkalmazandó uniós és tagállami szabálynak. 
A tagállamoknak mint a források kedvezményezettjeinek és hitelfelvevőknek – a 
Bizottsággal együtt – megfelelő intézkedéseket kell hozniuk ennek biztosítására. 
A tagállamoknak emellett gondoskodniuk kell arról, hogy a végső kedvezményezettek 
elismerjék, hogy uniós finanszírozásban részesültek189. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek, illetve a tanácsi végrehajtási határozatok azonban nem 
részleteznek minden olyan intézkedést, amely elősegíti a Helyreállítási és 

                                                      
184 Helyreállítási és rezilienciaépítési eredménytábla. 

185 Az (EU) 2021/2106 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 1. cikke. 

186 Az RRF-rendelet 27. és 30. cikke. 

187 Kohéziós nyílt hozzáférésű adatok platformja. 

188 COM(2022) 75, 60. o. 

189 Az RRF-rendelet 34. cikkének (2) bekezdése. 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2106&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
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Rezilienciaépítési Eszköz keretében támogatott beruházásokat és reformokat. Ez azzal 
a kockázattal jár, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközön keresztül nyújtott 
uniós pénzügyi támogatás esetleg nem lesz látható a kedvezményezettek és a polgárok 
számára. 

A nyomon követési adatok korlátai 

81 A nyomon követési adatok az uniós beavatkozások terén elért előrehaladás és 
eredmények mérésére szolgálnak. A legfontosabb adatforrások a közös output- és 
eredménymutatók, valamint a kohéziós politikai programok esetében az alapértékek, 
mérföldkövek és célértékek (alkalmazhatóság szerint), a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek esetében pedig a mérföldkövek és célértékek. Már korábban 
észrevételeztük a programspecifikus mutatók nagy számát190, amelyek nem 
összesíthetők az uniós szintű teljesítmény méréséhez, és nem használhatók fel a 
különböző kohéziós politikai programok egymás közötti, illetve ezek és a helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek közötti összehasonlításra sem191. Ugyanez vonatkozik a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz mérföldköveire és céljaira is. A két eszköz 
általános teljesítményének uniós szintű mérésére kevés közös mutató áll rendelkezésre 
(lásd: 16. háttérmagyarázat). 

                                                      
190 A 24/2021. sz. különjelentés 42. bekezdése. Tájékoztató, 2018: „Az uniós pénzügyek jövője: 

Az uniós költségvetés működésének reformja”, 2018. február, 38. bekezdés. 02/2017. sz. 
különjelentés: A Bizottság tárgyalásai a 2014–2020-as partnerségi megállapodásokról és 
kohéziós programokról: a kiadások célzottabban irányultak az Európa 2020 stratégia 
prioritásaira, de a teljesítménymérés rendszere egyre bonyolultabbá vált, 106–109., 113–
115., 131. és 147. bekezdés 

191 Tájékoztató, 2018: „A kohéziós politika végrehajtásának 2020 utáni egyszerűsítése”, 2018. 
május, 59. bekezdés. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_MFF/Briefing_paper_MFF_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Cohesion_simplification/Briefing_paper_Cohesion_simplification_HU.pdf
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16. háttérmagyarázat 

Nyomon követési adatok 

Programspecifikus, illetve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervekhez 
kapcsolódó mutatók: 

— A 2014–2020-as időszakban több mint 22 000 programspecifikus mutatót 
határoztak meg. A 2021–2027-es időszakra vonatkozó programspecifikus 
mutatók száma az összes program elfogadásakor lesz ismert. 

— A Tanács eddig számos mérföldkövet és célt határozott meg a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek kapcsán: ezek száma összesen 5889, 2166 a 
reformokra, 3723 pedig a beruházásokra vonatkozik192. Egyes esetekben 
ezeket közbenső lépések is kiegészítik, amelyek tovább növelik teljes 
számukat193. 

Közös mutatók: 

— Az alapspecifikus rendeletek 87 közös mutatót határoztak meg a 2014–2020-
as időszakra. A tagállamok kiválasztották a kohéziós politikai programjaik 
szempontjából releváns mutatókat, és az időszak végére elérendő célokat 
határoztak meg. A 2021–2027-es időszakra nézve a közös mutatók száma 
234-re nőtt. Minden program beszámol majd az összes közös mutatóról, 
függetlenül attól, hogy azokhoz rendeltek-e célértéket vagy sem. 

— A Bizottságnak felhatalmazáson alapuló jogi aktust kellett elfogadnia, amely 
közös mutatókat határoz meg az RRF általános eredményeinek 
bemutatására194. A rendelet 14 közös mutatót határozott meg, amelyek 
többsége megegyezik a Kohéziós Alapra vonatkozó rendeletekben 
szereplőkkel195. A mutatókhoz ugyanakkor nem rendeltek elérendő célokat, 
és azok nem kapcsolódnak szisztematikusan az egyes helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekhez. Ezért csak általános áttekintést képesek nyújtani 
a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz teljesítményéről. 

 

                                                      
192 A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz eredménytáblájából származó adatok, 

2022. októberi állapot. 

193 Európai Bizottság, szolgálati munkadokumentum: „Identifying Europe's recovery needs”, 
SWD(2020) 98 final, 36. o. A kiválasztott tagállamok közül Spanyolországban és Romániában 
alkalmaztak köztes lépéseket. 

194 Az RRF-rendelet 29. cikkének (4) bekezdése. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU


 66 

 

82 Korábban már hangsúlyoztuk, hogy nehéz megtalálni a megfelelő egyensúlyt azon 
két szükségesség között, hogy érdemi monitoringadatokat kell beszerezni, de észszerű 
költségek mellett196. Az e mutatókkal kapcsolatos adatok gyűjtése, tárolása és a róluk 
való beszámolás jelentősen hozzájárult az igazgatási költségekhez. Mindazonáltal a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz esetében minden egyes mérföldkő vagy cél 
egy adott reform megvalósítása vagy egy beruházás befejezése terén elért 
előrehaladást méri, és a kifizetések alapjául szolgál. 

83 A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz esetében a Gazdasági és Pénzügyi 
Főigazgatóság, a kohéziós politikai alapok esetében pedig a Regionális és Várospolitikai 
Főigazgatóság és a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás 
Főigazgatósága ellenőrzi a nyomonkövetési adatokat. Mivel egy művelet mindkét 
eszközből finanszírozható, és mivel nincs olyan ellenőrzés, amely biztosítaná, hogy  
a nyomonkövetési adatokat ne tegyék közzé kétszer, fennáll a veszélye annak, hogy az 
eredményekről esetleg kétszeresen számolnak be. 

Az utólagos értékelésekre túl későn kerül sor ahhoz, hogy a két eszközt 
illetően befolyásolni tudják a következő időszakra vonatkozó jogalkotási 
javaslatokat 

84 A Bizottságnak még a végrehajtás során, 2024-ben el kell végeznie mindkét eszköz 
értékelését, majd két évvel a támogathatósági időszakok végét követően utólagos 
értékeléseket is kell végeznie a hosszú távú hatások értékelése céljából197. 
A tagállamoknak a minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatásokban198 
meghatározott egy vagy több kritérium (illetve más vonatkozó kritériumok) és az egyes 
programok hatásának értékelését is el kell végezniük199. 

                                                      
195 Az (EU) 2021/2106 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet melléklete. Az ERFA-/KA-

rendelet I. és II. melléklete. Az ESZA+ rendelet I. melléklete. 

196 A 02/2017. sz. különjelentés 131–132. és 154. bekezdése. Tájékoztató, 2019: 
A teljesítményorientáltság megvalósítása a kohéziós politika terén, 2019. június, 
49. bekezdés. 

197 Az RRF-rendelet 32. cikke. A CPR 45. cikkének (2) bekezdése. 

198 SWD(2021) 305, 23. o. 

199 A CPR 44. cikkének (1) és (2) bekezdése. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2106&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&qid=1642092394124&from=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&qid=1642092394124&from=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=HU
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion_HU.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
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85 Mindkét eszköz esetében az utólagos értékelések a Bizottság 2027 utáni kohéziós 
politikai keretre vonatkozó jogalkotási javaslatainak kidolgozását követően állnak majd 
rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy csak a végrehajtás során elvégzett értékelések és 
felülvizsgálatok szolgálhatnak alapul a következő időszakra vonatkozó jogalkotási 
javaslatokhoz200. Amint azonban korábban jeleztük201, a rendeletek nem írják elő a 
Bizottság számára, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtása, 
illetve a kohéziós programok 2024-re, illetve 2025-re tervezett félidős felülvizsgálata 
során koordinálja az értékeléseket, noha a két eszközre egyaránt kiterjedő integrált 
megközelítésből hasznos tanulságokat lehetne levonni. 

A végrehajtási költségeinek felmérése mindkét eszköz esetében 
nehéz lesz 

86 Valamely eszköz végrehajtási költségei különböző igazgatási kiadásokat foglalnak 
magukban (lásd: 17. háttérmagyarázat). 

17. háttérmagyarázat 

Az eszközök végrehajtási költségei 

Valamely eszköz előkészítésével és végrehajtásával összefüggő tevékenységek 
során igazgatási költségek merülnek fel: 

— bizottsági szinten: a program jóváhagyásával, valamint a program 
végrehajtásának felügyeletével és ellenőrzésével kapcsolatos kiadások, 
például személyzeti költségek, tanulmányok, értékelések, elemzések, 
információk terjesztésével kapcsolatos tevékenységek és tanácsadás; 

— tagállami szinten: a programelőkészítési és -irányítási, nyomonkövetési, 
értékelési, tájékoztatási és kommunikációs, valamint kontroll- és ellenőrzési 
tevékenységek során felmerülő kiadások, például személyzeti költségek, 
tanácsadás és informatikai költségek. 

                                                      
200 Tájékoztató, 2019: A teljesítményorientáltság megvalósítása a kohéziós politika terén, 2019. 

június, 107. és 109. bekezdés. 

201 A 24/2021. sz. különjelentés 81. és 124. bekezdése, valamint 2. b) ajánlása. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_HU.pdf
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87 A kohéziós politikai alapok végrehajtási költségeit nem könnyű kiszámítani. 
A tagállamok támogatása céljából nyújtott technikai segítségnyújtás költségeit az uniós 
költségvetésből térítik meg, tehát ismert összegről van szó. Az egyéb igazgatási 
költségekről azonban kevés vagy semmilyen információ nem áll rendelkezésre. 
A Bizottság tanulmányok készítése révén igyekszik megbecsülni e globális 
adminisztratív költségeket; a legutóbbi ilyen tanulmányt 2018-ban tették közzé202. 
Korábban megállapítottuk, hogy a kohéziós politika végrehajtása más európai és 
nemzetközi programokhoz képest viszonylag alacsony költségekkel jár. Azt is 
észrevételeztük azonban, hogy a tanulmányok alapjául szolgáló adatok inkoherensek, 
nem egységesek és hiányosak voltak203 

88 Hasonlóképpen nehéz lesz megbecsülni a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszköz végrehajtásának költségeit, nem utolsósorban azért, mert a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet nem írja elő, hogy beszámoljanak az 
igazgatási költségekről a Bizottságnak. 

                                                      
202 Európai Bizottság (Spatial Foresight és t33), New assessment of ESIF administrative costs 

and burden, 2018. 

203 07/2020. sz. különjelentés: A kohéziós politika végrehajtása: viszonylag alacsonyak a 
költségek, de nincs elég információ az egyszerűsítéstől várt megtakarítások értékeléséhez, 
41. és 67. bekezdés. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/assess_admin_costs.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/assess_admin_costs.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_07/SR_ESI_Funds_HU.pdf
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Kontroll és ellenőrzés 

Eltérő kontroll- és ellenőrzési rendelkezések 

89 A kontroll- és ellenőrzési keret kialakítása során szem előtt kell tartani, hogy az 
uniós források felhasználása a gondos pénzgazdálkodás elveivel összhangban204, illetve 
jogszerűen és szabályszerűen történjen205, és hogy az Unió pénzügyi érdekei 
védelemben részesüljenek206. A keretet az egyes eszközökre jellemző uniós pénzügyi 
támogatási formák esetében azonosított kockázatokhoz kell igazítani. 

90 A tagállamok mindkét esetben olyan kontroll- és ellenőrzési keretet hajtanak 
végre, amelynek célja, hogy a Bizottság bizonyosságot szerezhessen arról, hogy 
folyósíthatja a kifizetéseket, ugyanakkor a Bizottság az éves tevékenységi jelentések 
kidolgozásával és az azokban foglalt, mentesítési eljárásra vonatkozó megbízhatósági 
nyilatkozat elkészítésével összefüggésben további ellenőrzéseket végez a keret 
megbízhatóságának ellenőrzése érdekében (lásd: 10. ábra). 

                                                      
204 A költségvetési rendelet 33. cikke. 

205 A költségvetési rendelet 36. cikkének (2) bekezdése. 

206 A költségvetési rendelet 135. cikke. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=HU
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10. ábra. Kontroll és ellenőrzés

TÍPUSONKÉNT KOHÉZIÓS POLITIKA HELYREÁLLÍTÁSI ÉS 
REZILIENCIAÉPÍTÉSI ESZKÖZ 

BELSŐ KONTROLL ÉS ELLENŐRZÉS 

KIFIZETÉS ELŐTT 

A tagállamok bizonyossággal szolgálnak 
irányítási és kontrollrendszereik 
felépítéséről. 

A Bizottság a partnerségi megállapodások 
és a programok jóváhagyásakor értékeli a 
tagállamok kontrollrendszereit 

A tagállamok a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekben 
ismertetik belső 
kontrollrendszereiket 

A Bizottság értékeli a tagállamok 
kontrollrendszereit, és szükség 
esetén további mérföldköveket 
határoz meg 

KIFIZETÉSKOR 

Tagállami szinten 
o A kifizetések jogszerűsége és 

szabályszerűsége a kiadások 
pontosságán és valódiságán, valamint
az alkalmazandó uniós és tagállami 
szabályok betartásán alapul

o Az irányító hatóságok első szintű 
ellenőrzéseket végeznek a 
műveleteken, és ezek során kizárják a 
kedvezményezettek által bejelentett 
szabálytalan kiadásokat

o Az ellenőrző hatóságok bizonyosságot 
nyújtanak a bejelentett kiadásokról, az 
irányítási és kontrollrendszerekről és az 
elszámolásokról 

A Bizottság kontroll- és ellenőrzési 
tevékenységeket végez, beleértve a 
rendszerek ellenőrzését és a műveletek 
mintáján végzett ellenőrzéseket is 

Tagállami szinten 
o A kifizetések jogszerűsége és

szabályszerűsége a 
mérföldkövek és célok 
teljesítésén alapul 

o Az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelmére vonatkozó uniós és
nemzeti szabályoknak való 
megfelelés

A Bizottság értékeli, hogy 
kielégítően teljesültek-e a 
mérföldkövek és a célok, ellenkező 
esetben részben vagy egészben 
felfüggeszti a kifizetést 

KIFIZETÉS UTÁN 

A Bizottság: 
o szabályszerűségi ellenőrzéseket végez 

a bejelentett kiadások jogszerűsége és 
szabályszerűsége tekintetében, 
valamint rendszerellenőrzéseket végez

o felfüggeszti azokat a kifizetéseket, 
amelyekhez szabálytalanságok vagy 
súlyos hiányosságok által érintett 
kiadások kapcsolódnak

A Bizottság a következő 
tevékenységeket végzi: 
o a tagállamok által bejelentett 

mérföldkövek és célok utólagos
ellenőrzése, kockázatértékelést 
követően 

o a monitoringadat-gyűjtési 
rendszerek ellenőrzése 
(kifizetés előtt vagy után) 

o az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelmét szolgáló intézkedések 
rendszerellenőrzései, valamint 
súlyos szabálytalanságok 
gyanúja esetén végzett eseti 
ellenőrzések 

KÜLSŐ ELLENŐRZÉS Európai Számvevőszék Európai Számvevőszék 

Forrás: Európai Számvevőszék, közös rendelkezésekről szóló rendelet és a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet alapján. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
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A kohéziós politika keretében végzett ellenőrzések elsősorban a 
bejelentett kiadások szabályszerűségére összpontosítanak 

91 A kohéziós politikában a kontrollok és az ellenőrzések elsősorban a 
kedvezményezetteknél felmerült és az irányító hatóságok által az egyes programok 
esetében bejelentett költségek támogathatóságára irányulnak. Az elvégzendő 
ellenőrzésekkel kapcsolatban a tagállamoknak konkrét feladataik vannak207 (lásd: 
18. háttérmagyarázat). 

                                                      
207 A költségvetési rendelet 63. cikkének (1) bekezdése. A közös rendelkezésekről szóló 

rendelet (55) preambulumbekezdése. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=HU
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18. háttérmagyarázat 

A kohéziós politikai alapok tagállami szintű kontroll- és ellenőrzési 
kerete 

A tagállami programhatóságoknak részletes követelményeknek kell megfelelniük. 

— Amennyiben a kiadások megtérítése valós költségek alapján történik, az 
irányító hatóságoknak ellenőrizniük kell, hogy a kiadások megfelelnek-e az 
alkalmazandó jogszabályoknak, többek között a közbeszerzésre és az állami 
támogatásokra vonatkozó szabályoknak, valamint a program támogatási 
feltételeinek208. Az egyszerűsített költségelszámolási módszerek és a 
költségfüggetlen finanszírozási modell esetében az irányítási ellenőrzések 
kizárólagos célja annak vizsgálata, hogy teljesülnek-e a Bizottság általi 
visszatérítés feltételei209. Az irányító hatóságoknak a pénzeszközök 
címzettjeinek tényleges tulajdonosaira vonatkozó adatokkal is rendelkezniük 
kell210, és közzé kell tenniük a kiválasztott műveletek listáját, a 
kedvezményezettekkel együtt211. 

— Az ellenőrző hatóságoknak éves kontrolljelentést és egy olyan ellenőri 
véleményt kell a Bizottság rendelkezésére bocsátaniuk, amely bizonyosságot 
nyújt a bejelentett kiadások jogszerűségéről és szabályszerűségéről, az 
irányítási és kontrollrendszerek eredményes működéséről, valamint az 
elszámolások teljességéről, pontosságáról és valódiságáról212. 

                                                      
208 A CPR 74. cikke (1) bekezdésének a) pontja, 95. cikke (3) bekezdése és (34) 

preambulumbekezdése. 

209 A CPR 94. cikkének (3) bekezdése és 95. cikkének (3) bekezdése. 

210 A CPR 69. cikkének (2) bekezdése. 

211 A CPR 49. cikkének (3) bekezdése. 

212 A CPR 77. cikkének (3) bekezdése és (63) preambulumbekezdése. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
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92 A Bizottság kifizetésre vonatkozó bizonyossága elsősorban a tagállami hatóságok 
által a bejelentett kiadások szabályszerűségére vonatkozóan elvégzett ellenőrzéseken, 
valamint az általuk végzett rendszerellenőrzéseken alapul. A rendelet emellett 
konkrétan meghatározza a tagállami szinten szükséges ellenőrzéseket, beleértve az 
egyértelmű ellenőrzési nyomvonal, a sablonok és az ellenőrzési ütemterv 
létrehozását213. A Bizottság felügyeleti szerepet tölt be, és saját ellenőrzési 
tevékenysége révén meggyőződik arról, hogy a tagállamok által létrehozott rendszerek 
eredményesen és hatékonyan működnek-e214. 

93 Korábban kiemeltük a tagállami ellenőrző hatóságok munkájának és az arra 
irányuló bizottsági felügyeletnek a hiányosságait215, amelyek a bizonyossági csomagok 
jelentős részét érintik216. A közelmúltban azt is észrevételeztük, hogy a 
költségfüggetlen finanszírozási modell alkalmazása esetén pontosítani kell, hogy a 
Bizottság milyen intézkedések révén nyerhet bizonyosságot217. 

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében végzett 
ellenőrzések középpontjában a mérföldkövek és célok kielégítő 
teljesítése áll 

94 A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz kontroll- és ellenőrzési kerete a 
mérföldkövek és célok kielégítő teljesítésére összpontosít. A keretből az is kitűnik, hogy 
az eszköz uniós és tagállami szabályoknak megfelelő végrehajtásáért a tagállamok 
felelősek (lásd: 19. háttérmagyarázat). 

                                                      
213 A CPR 70. és 77–82. cikke, valamint XIII. és XIX–XXII. melléklete. 

214 A CPR 70. cikkének (1) bekezdése. 

215 26/2021. sz. különjelentés: Az uniós kohéziós politika kiadásainak szabályszerűsége: 
A Bizottság által évente közzétett minimális becsült hibaszint nem végleges, 26., 29., 39. és 
84. bekezdés. A 2020. évi éves jelentések, 5.38. bekezdése. A 2019. évi éves jelentések, 
5.39. bekezdése. 

216 A 2021. évi éves jelentések, 5.41–5.42. bekezdés.  

217 24/2021. sz. különjelentés, 128. bekezdés és 4. ajánlás. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_26/SR_LR-in-cohesion_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_HU.pdf
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19. háttérmagyarázat 

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz szerinti kontroll- és 
ellenőrzési keret tagállami szinten 

— A tagállamoknak belső kontrollrendszert kell létrehozniuk annak 
biztosítására, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből származó 
pénzeszközök felhasználása megfeleljen az alkalmazandó uniós és nemzeti 
jognak. Ehhez saját nemzeti költségvetés-kezelési rendszerüket is igénybe 
vehetik218. Emellett nyilván kell tartaniuk az RRF végső kedvezményezettjeire 
vonatkozó adatokat és a finanszírozott intézkedések listáját, még akkor is, ha 
ezeket az információkat nem teszik nyilvánossá219. Ezeknek az adatoknak a 
kiadását ellenőrzés és kontroll céljára kérheti a Bizottság, az OLAF, az Európai 
Ügyészség és a Számvevőszék220. 

— A tagállamok kontrollal kapcsolatos feladatainak az ellenőrzés is a részét 
képezi. A tagállamoknak helyreállítási és rezilienciaépítési tervükben meg kell 
jelölniük, hogy mely nemzeti szerv felelős az ellenőrzésért. Minden kifizetési 
kérelemhez csatolni kell az elvégzett ellenőrzések összefoglalóját, a 
hiányosságok és a megtett korrekciós intézkedések ismertetésével együtt221. 

95 A helyreállítási és rezilienciaépítési tervek jóváhagyási folyamata során a 
Bizottság értékelte a tagállamok által a terveikben ismertetett kontroll- és ellenőrzési 
keretrendszereket222. Ez az értékelés azonban nem terjed ki a közbeszerzési és az 
állami támogatási szabályok be nem tartásával kapcsolatos kockázatokra. A 2022 
októberéig elfogadott helyreállítási és rezilienciaépítési tervek keretrendszerét mind a 
26 esetben megfelelőnek ítélték. 19 esetben a Bizottság konkrét mérföldkövekről 
állapodott meg a tagállammal a feltárt hiányosságok orvoslása érdekében, amelyeket – 
az előfinanszírozástól eltekintve – az első kifizetés előtt kell teljesíteni223. 

96 A Bizottság még a helyreállítási és rezilienciaépítési tervek benyújtása előtt, 2021 
márciusában megosztotta a tagállamokkal a kontrollrendszerekre vonatkozó 

                                                      
218 Az RRF-rendelet 22. cikkének (1) bekezdése. 

219 Az RRF-rendelet 22. cikke (2) bekezdésének d) pontja. 

220 Az RRF-rendelet 22. cikke (2) bekezdésének e) pontja. 

221 Az RRF-rendelet 22. cikke (2) bekezdése c) pontjának ii. alpontja. 

222 Az RRF-rendelet 19. cikke (3) bekezdésének j) pontja, 24. cikkének (3) bekezdése, (18) 
preambulumbekezdése és V. mellékletének 2.10. kritériuma. 

223 SWD(2021) 12, 1. rész, 48. o. COM(2022) 75, 61. o. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
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önértékelés ellenőrzőlistáját. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközzel kapcsolatos 
bizottsági ellenőrzési módszertan bizonyos elemeit, például az ellenőrzési nyomvonalat 
és a mintavételi módszereket azonban csak a helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
elfogadása után véglegesítették. A Bizottság csak 2021 decemberében, az első 
kifizetési kérelmek benyújtása után véglegesítette ellenőrzési módszertanát. 
Ez bizonytalanságot okozhatott a felelősségi körökkel, valamint az kontrollok és 
ellenőrzések hatókörével kapcsolatban, ami ezután ahhoz vezethetett, hogy a 
tagállamokban nem lett egységes a végrehajtás. 

97 A Bizottság kifizetésekkel kapcsolatos bizonyossága elsősorban az egyes 
mérföldkövek és célok kielégítő teljesítésére vonatkozó dokumentumalapú 
ellenőrzésekből származik. A végrehajtási időszak alatt a Bizottság 
rendszerellenőrzéseket is végez a tagállamok monitoringadat-gyűjtési rendszerére 
vonatkozóan. Ezeket az ellenőrzéseket a kifizetések előtt vagy után is el lehet végezni. 
Ezen túlmenően a Bizottság utólagos ellenőrzéseket is végezhet a mérföldkövekre és 
célokra vonatkozó tagállami beszámolás tekintetében; ezeket az ellenőrzéseket viszont 
csak a kifizetések után lehet végezni. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
ellenőrzési és kontrollrendszerének kialakításáról jelenleg végzünk ellenőrzést. Ezzel 
kapcsolatos jelentésünket a tervek szerint 2023-ban fogjuk közzétenni. 

Pontosításra vár a felfüggesztések és a részleges kifizetések 
alkalmazásának módja az RRF keretében meghatározott mérföldkövek 
és célok el nem érése esetén 

98 Amint arról korábban beszámoltunk, a kohéziós politikában nincsenek megelőző 
intézkedések vagy pénzügyi korrekciók az eredmények nem megfelelő teljesítése 
esetére224. A 2021–2027-es időszak tekintetében is ez a helyzet. A Bizottságnak 
azonban a tagállamokkal közösen minden program esetében éves teljesítmény-
felülvizsgálati ülést kell tartania, amelynek révén nyomon tudja követni az elfogadott 
mérföldkövek és célok felé tett előrehaladást. Amennyiben a haladás terén tapasztalt 
jelentős eltérések befolyásolhatják a program végrehajtását, a tagállamnak korrekciós 

                                                      
224 04/2017. sz. különjelentés: Az Unió költségvetésének védelme a szabálytalan kiadásokkal 

szemben: a Bizottság a 2007–2013-as időszakban fokozottan élt a kohéziós politika 
területén a megelőző intézkedések és a pénzügyi korrekciók lehetőségével, 25. bekezdés. 
36/2016. sz. különjelentés: A 2007–2013-as kohéziós és vidékfejlesztési programok lezárási 
eljárásainak értékelése, 48. bekezdés. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_HU.pdf
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intézkedéseket kell elfogadnia, és három hónapon belül tájékoztatnia kell a 
Bizottságot225. 

99 Más a helyzet a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz esetében, ahol a 
Bizottságnak részben vagy egészben fel kell függesztenie a kifizetést, ha úgy ítéli meg, 
hogy egy vagy több mérföldkövet, illetve célt nem sikerült kielégítően megvalósítani. 
A felfüggesztést követően a Bizottságnak csökkentenie kell a pénzügyi támogatás 
összegét, kivéve, ha a tagállam hat hónapon belül orvosolja a helyzetet226. 
A Bizottságnak azonban – amint azt a 2021. évi éves jelentésünkben227 is kiemeltük – 
még pontosítania kell, hogy milyen módszerrel határozza meg, hogy a kifizetések 
mekkora részét kell a mérföldkövek és célok el nem érése miatt felfüggeszteni vagy 
csökkenteni. Az egyértelműen meghatározott módszer hiánya azzal a veszéllyel jár, 
hogy a részleges kifizetéseket nem egységesen alkalmazzák valamennyi tagállamra. 

Az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére irányuló intézkedések 
alkalmazását az RRF esetében tovább kell pontosítani 

Az uniós költségvetés védelmében a kohéziós politikai alapok esetében 
szükség van kifizetések visszatartására 

100 A kifizetések visszatartása a tagállamok költségnyilatkozataiban szereplő, a 
kifizetés után esetlegesen feltárt hibák pénzügyi következményeitől védik az uniós 
költségvetést. A kohéziós politikában a Bizottság minden egyes időközi kifizetés 
esetében alkalmaz ilyen visszatartásokat. A 2021–2027-es időszakban ezek százalékos 
aránya 5%-ra csökkent228, szemben az előző időszak 10%-os arányával. Korábban 
jogalkotási felülvizsgálatot javasoltunk annak érdekében, hogy a visszatartott 
kifizetések megfelelő védelemben részesüljenek feloldásuk előtt229. 

                                                      
225 A CPR 41. cikke. 

226 Az RRF-rendelet 24. cikkének (6) és (8) bekezdése. 

227 A 2021. évi éves jelentés 10.28. bekezdése és 10.2. ajánlása. 

228 A CPR 93. cikkének (2) bekezdése. A 2014–2020-as időszakra vonatkozó közös 
rendelkezésekről szóló rendelet 130. cikkének (1) bekezdése. 

229 A 26/2021. sz. különjelentés 77. bekezdése és 1. ajánlása. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_HU.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=hu
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_26/SR_LR-in-cohesion_HU.pdf
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101 Az RRF esetében nincs ilyen mechanizmus, mivel a Bizottság a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekről folytatott tárgyalások során előzetesen elfogadja a 
folyósítás feltételeit, és a kifizetés engedélyezése előtt csak azt értékeli, hogy 
teljesültek-e a vonatkozó mérföldkövek és célok. 

A kohéziós politikai alapok esetében a Bizottság az Unió pénzügyi 
érdekeinek védelme érdekében felfüggesztheti a kifizetéseket és 
pénzügyi korrekciókat alkalmazhat 

102 Az uniós költségvetés védelmét szolgáló intézkedések célja annak biztosítása, 
hogy csak szabályszerű kiadásokat finanszírozzanak. A szabálytalanságok feltárása, 
korrigálása, illetve megelőzése elsősorban a tagállamok felelőssége230. Amennyiben ezt 
a tagállam nem végi megfelelően, a Bizottság egy sor további intézkedést alkalmazhat 
az uniós költségvetés védelme érdekében. 

103 A kohéziós politikai alapok esetében a Bizottság mindaddig, amíg a tagállamok 
meg nem hozzák a szükséges korrekciós intézkedéseket, felfüggesztheti a kifizetéseket 
és szükség esetén pénzügyi korrekciókat írhat elő (lásd: 20. háttérmagyarázat). 

20. háttérmagyarázat 

Pénzügyi korrekciók és felfüggesztések alkalmazása az uniós 
költségvetés védelme érdekében a kohéziós politika keretében 

A kohéziós politika keretében pénzügyi korrekciók alkalmazására akkor kerül sor, 
ha a tagállam szabálytalanságot jelentett be, illetve fogadott el. A Bizottság a 
tagállam irányítási és kontrollrendszereiben rendszerszintű hibákhoz vezető súlyos 
hiányosságok vagy egyedi szabálytalanságok esetén írhatja elő ezeket az 
intézkedéseket231. A hiányosságok súlyosságától függően a Bizottság 5%-os, 10%-
os, 25%-os, de akár 100%-os átalánykorrekciót is előírhat232. Ez azonban nem 
feltétlenül vezet a program rendelkezésére bocsátott támogatás összegének 
csökkenéséhez, mivel más intézkedésekre más szabályszerű kiadások 
igényelhetők233. Az azonban, hogy ez a gyakorlatban megtörténik-e, attól függ, 
hogy a tagállamok képesek-e további kiadásokat bejelenteni. A tagállam illetékes 

                                                      
230 A CPR 103. cikke.  

231 A CPR 104. cikkének (1) bekezdése. 

232 A CPR 104. cikkének (1) bekezdése és XXV. melléklete. 

233 A CPR 104. cikkének (4) bekezdése. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
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hatóságának vissza kell fizettetnie minden, a kedvezményezetteknek 
szabálytalanul kifizetett összeget234. 

A kohéziós politika terén nettó pénzügyi korrekciót akkor alkalmaznak, ha a 
tagállam nem korrigálta megfelelően a szabálytalanságot. Csak a nettó pénzügyi 
korrekció jelenti azt, hogy a tagállam elveszíti az uniós költségvetésből nyújtott 
pénzügyi támogatást235. 

Végezetül a Bizottság megelőző intézkedésként a kifizetések megszakításához és 
felfüggesztéséhez is folyamodhat236. Ezek az uniós költségvetésből történő 
kifizetések elhalasztását eredményezik, ami szintén nyomást gyakorol a 
tagállamokra, hogy meghozzák a szükséges korrekciós intézkedéseket237. 

104 Korábban a kohéziós politikai alapok tekintetében megállapítottuk, hogy a 
Bizottság a 2007–2013-as időszakban egyre gyakrabban alkalmazott megelőző 
intézkedéseket és pénzügyi korrekciókat. Azt is észrevételeztük, hogy a 2014–2020-as 
időszak szabályozási rendelkezései nyomán jelentős mértékben megnőtt a Bizottság 
azon képessége, hogy megvédje az uniós költségvetést a szabálytalan kiadásoktól238. 
Amint arról beszámoltunk, 2021-ig a Bizottság nem szabott ki nettó pénzügyi 
korrekciót a tagállamokra a 2014–2020-as időszakra vonatkozóan239. 

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz esetében az Unió pénzügyi 
érdekeinek védelme terén a Bizottság nagyobb mértékben támaszkodik 
a nemzeti rendszerek eredményességére 

105 Az RRF esetében a Bizottság hatáskörébe tartozik a tagállamoknak juttatott 
pénzügyi támogatás arányos csökkentése, az esedékes összegek visszafizettetése, 
illetve a hitelek előtörlesztésének kérése is. A Bizottság ezt a csalással, korrupcióval és 
összeférhetetlenséggel kapcsolatos súlyos szabálytalanságok, illetve súlyos 

                                                      
234 A CPR 69. cikke. 

235 A CPR 104. cikkének (1) és (4) bekezdése. 

236 A CPR 96. és 97. cikke. 

237 A 04/2017. sz. különjelentés 14–17. bekezdése és 1. háttérmagyarázata. 

238 A 04/2017. sz. különjelentés 141–143. és 149. bekezdése. 

239 A 2021. évi éves jelentések 1.44. bekezdése. A 2020. évi éves jelentések 1.43. bekezdése. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_HU.pdf
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kötelezettségszegések esetében teheti meg, ideértve a mérföldkövek és célok 
teljesítésére vonatkozó helytelen információkat is240. 

106 A Bizottságnak a visszafizettetéshez vagy a hitelek előtörlesztéséhez meg kell 
állapítania, hogy ilyen szabálytalanságok vagy súlyos kötelezettségszegések történtek. 
Ha egy tagállam Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközre vonatkozó 
kontrollrendszerének hiányossága a finanszírozási megállapodás súlyos megsértéséhez 
vezet, a Bizottság csökkentheti az uniós pénzügyi támogatást, és visszafizettetheti a 
tagállamnak elkülönített vissza nem térítendő pénzügyi hozzájárulás 5, 10, 25 vagy akár 
100%-át241. A kohéziós politikai alapoktól eltérően azonban nincs közös kontrollkeret, 
mivel a tagállamok az RRF végrehajtására a nemzeti rendszereiket használják. 
A visszafizettetések Bizottság általi alkalmazására vonatkozó további kritériumok és 
iránymutatások hiányában továbbra is fennáll annak a kockázata, hogy ezeket az 
átalányokat nem egységesen alkalmazzák a tagállamokra. 

107 Az irányítási módtól függetlenül végső soron a Bizottság felelős az uniós 
költségvetés végrehajtásáért242. Konkrétan a Bizottságnak kell biztosítania az Unió 
pénzügyi érdekeinek eredményes védelmét; ennek érdekében elegendő biztosítékot 
kell kapnia a tagállamoktól arra vonatkozóan, hogy az RRF végrehajtása az uniós és a 
nemzeti joggal összhangban történik. A kohéziós politikai alapokhoz képest nagyobb 
mértékben támaszkodik – a szabálytalanságok megelőzésére, feltárására és 
korrekciójára szolgáló – nemzeti rendszerek eredményességére, valamint az ezekre 
vonatkozóan a tagállamok által bejelentett, időben rendelkezésre álló információkra. 
A Bizottság ugyanakkor úgy véli, hogy mindaddig, amíg a mérföldkövek és a célok 
elérése folyamatban van, addig engedélyezheti a kifizetéseket243, még akkor is, ha 
esetleg tudomása van a tagállami szinten feltárt források felhasználása során tapasztalt 
szabálytalanságokról. 

                                                      
240 Az RRF-rendelet 22. cikkének (5) bekezdése. 

241 Az RRF-rendelet 22. cikkének (5) bekezdése. A finanszírozási megállapodások 19. cikke. 

242 A 2021. évi éves jelentések 1.33. bekezdése. 

243 Az RRF-rendelet 24. cikke. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_HU.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=HU
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A tagállamok eltérő rendszereket alkalmazhatnak a kohéziós politikai 
alapok, illetve a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz kapcsán feltárt 
szabálytalanságok bejelentésére 

108 Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme olyan intézkedéseket is magában foglal,
amelyek célja az uniós költségvetést esetlegesen érintő jogellenes tevékenységek elleni 
küzdelem244. Ehhez a csalás, a korrupció és az összeférhetetlenség elleni tagállami 
szintű rendszer létrehozására van szükség, amelynek részét képezik a Bizottság által 
végzett, az RRF ellenőrzési stratégiájában meghatározott ellenőrzések is. 

109 A kohéziós politikai alapok esetében a tagállamoknak a Bizottság
szabálytalanságkezelő rendszerében (IMS) jelenteniük kell a feltárt 
szabálytalanságokat245, és a vizsgált kiadások nem szerepelnek az elszámolásokban246. 
A szükséges információk közé tartozik az érintett kedvezményezettek 
személyazonossága. Az RRF esetében a tagállamoknak nem jogszabályban előírt 
kötelezettsége, hogy a szabálytalanságokat bejelentsék az IMS-ben, de önkéntes 
alapon megtehetik ezt. Ehelyett a csalásgyanús eseteket valamennyi tagállamnak a 
kifizetési kérelmet kísérő vezetői nyilatkozatban kell jelentenie. 

Az integrált adatbányászati és kockázatértékelési eszközök 
használatában rejlő potenciált a kohéziós politika és a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz még nem teljes mértékben aknázza ki 

110 A Bizottság közel 10 évvel ezelőtt hozta létre az „Arachne” elnevezésű egységes
adatbányászati és kockázatértékelési eszközt a kockázatos gazdasági szereplők 
adatainak feltöltésére247. A Bizottság azt ajánlotta, hogy a tagállamok mindkét 
eszközzel összefüggésben használják az Arachne adatbázist. Ennek hasznossága 
azonban a tagállamok által feltöltött adatoktól függ, és eddig nem mindegyik tagállam 
vette használatba az adatbázist248. Mostanáig 19 tagállam vállalta, hogy az RRF 
kapcsán az Arachne-t fogja használni. Az azonban 2022 októberéig még nem volt 

244 Az EUMSZ 325. cikke. 

245 A CPR 69. cikkének (12) bekezdése. 

246 A CPR 98. cikkének (6) bekezdése és XVIII. melléklete. 

247 Az RRF-rendelet 22. cikkének (4) bekezdése és a CPR (72) preambulumbekezdése. 

248 A Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság 2020. évi éves tevékenységi jelentése, 55. o. 
01/2019. sz. különjelentés: Az uniós kiadásokat érintő csalás elleni küzdelem: 
intézkedésre van szükség, 86. bekezdés. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/annual-activity-report-2020-regional-and-urban-policy_en_0.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_HU.pdf
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egyértelmű, hogy hány tagállam vállalja annak használatát a 2021–2027-es kohéziós 
politikai programokban. 

111 Már korábban is rámutattunk, hogy az Arachne eredményes csalásmegelőzési 
eszközként szolgálhat249. A közelmúltban azonban megállapítottuk, hogy az Arachne 
hasznosságát korlátozza az, hogy a megosztott irányítás keretében csak szűk körben 
alkalmazzák250. A szabálytalanságkezelő rendszer például nincs összekapcsolva az 
Arachne adatbázissal. A költségvetési rendelet felülvizsgálata alkalmat fog adni arra, 
hogy a 2027 utáni időszakban az uniós költségvetés végrehajtásának valamennyi 
módszere esetében kötelezővé tegyék integrált adatbányászati és kockázatértékelési 
eszközök használatát. 

  

                                                      
249 A 01/2019. sz. különjelentés 85–88. bekezdése és 3.3. ajánlása. 10/2015. sz. különjelentés: 

Az uniós kohéziós kiadások terén nagyobb erőfeszítés lenne szükséges a közbeszerzési 
problémák kezelésére, 90–94. bekezdés és 6. ajánlás. 

250 11/2022. sz. különjelentés: Az uniós költségvetés védelme: jobban ki kellene használni a 
feketelista nyújtotta lehetőségeket, 85. bekezdés. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=32488
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_11/SR_Blacklisting_economic_operators_HU.pdf
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Záró megjegyzések 
112 Áttekintésünkből is kiviláglik, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
és a kohéziós politikai alapok jelentős hasonlóságokat mutatnak. Ugyanakkor a két 
eszköz eltérő céljai miatt sok tekintetben különbözik is egymástól. A kohéziós politika 
az Unió legfőbb hosszú távú beruházási politikája, amelynek célja a tagállamok és a 
régiók gazdasági, társadalmi és területi fejlődésének előmozdítása, míg az RRF egy 
ideiglenes válságreagálási eszköz, amely a Covid19-világjárványnak a tagállamok 
gazdaságára gyakorolt hatásának enyhítését, valamint elősegíti az Unió és tagállamai 
jövőbeli sokkhatásokkal szembeni rezilienciájának fokozását. 

113 Mind a 2021–2027-es kohéziós politikai alapok, mind a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz egyelőre a végrehajtás korai szakaszában vannak. 
A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköznek a kohéziós politikai alapokkal 
egyidejűleg történő felhasználása további információkkal szolgál majd arra nézve, hogy 
a szabályozási keret különbségei hogyan befolyásolják a végrehajtást és az 
eredményeket. 

Az áttekintést 2022. december 8-i luxembourgi ülésén fogadta el a Számvevőszék. 

 A Számvevőszék nevében 

 

 Tony Murphy 
 elnök 
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Mellékletek 

I. melléklet. A Számvevőszék korábbi jelentései 

Különjelentések 
— 10/2015. sz. különjelentés: Az uniós kohéziós kiadások terén nagyobb erőfeszítés 

lenne szükséges a közbeszerzési problémák kezelésére 

— 36/2016. sz. különjelentés: A 2007–2013-as kohéziós és vidékfejlesztési 
programok lezárási eljárásainak értékelése 

— 02/2017. sz. különjelentés: A Bizottság tárgyalásai a 2014–2020-as partnerségi 
megállapodásokról és kohéziós programokról: a kiadások célzottabban irányultak 
az Európa 2020 stratégia prioritásaira, de a teljesítménymérés rendszere egyre 
bonyolultabbá vált 

— 04/2017. sz. különjelentés: Az Unió költségvetésének védelme a szabálytalan 
kiadásokkal szemben: a Bizottság a 2007–2013-as időszakban fokozottan élt a 
kohéziós politika területén a megelőző intézkedések és a pénzügyi korrekciók 
lehetőségéve 

— 17/2018. sz. különjelentés: A Bizottság és a tagállamok a 2007–2013-as 
programok utolsó éveiben tettek ugyan intézkedéseket a források alacsony 
felhasználását illetően, de nem az eredmények elérése állt a középpontban 

— 01/2019. sz. különjelentés: Az uniós kiadásokat érintő csalások elleni küzdelem: 
intézkedésre van szükség 

— 07/2020. sz. különjelentés: A kohéziós politika végrehajtása: viszonylag 
alacsonyak a költségek, de nincs elég információ az egyszerűsítéstől várt 
megtakarítások értékeléséhez 

— 10/2020. sz. különjelentés: Uniós közlekedési infrastruktúrák: nagyobb fokozatba 
kell kapcsolni a megaprojektek megvalósítását, hogy időben felléphessenek a 
hálózati hatások 

— 16/2020. sz. különjelentés: Európai szemeszter: az országspecifikus ajánlások 
fontos kérdésekkel foglalkoznak, de végrehajtásuk még nem megfelelő 

— 14/2021. sz. különjelentés: Interreg együttműködési programok: több potenciál 
rejlik az Európai Unió határrégióiban 

https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=32488
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_07/SR_ESI_Funds_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_16/SR_european-semester-2_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_14/SR_cross-border_HU.pdf
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— 24/2021. sz. különjelentés: Teljesítményalapú finanszírozás a kohéziós 
politikában: figyelemre méltóak a törekvések, de a 2014– 2020-as időszakban 
még maradtak akadályok 

— 26/2021. sz. különjelentés: Az uniós kohéziós politika kiadásainak 
szabályszerűsége: A Bizottság által évente közzétett minimális becsült hibaszint 
nem végleges 

— 11/2022. sz. különjelentés: Az uniós költségvetés védelme: jobban ki kellene 
használni a feketelista nyújtotta lehetőségeket 

— 21/2022. sz. különjelentés: A nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
Bizottság általi értékelése: összességében megfelelő, de a végrehajtás terén 
továbbra is vannak kockázatok 

Áttekintések és tájékoztatók 
— Tájékoztató, 2018: Az uniós pénzügyek jövője: Az uniós költségvetés 

működésének reformja, 2018. február. 

— Tájékoztató, 2018: A kohéziós politika végrehajtásának 2020 utáni egyszerűsítése, 
2018. május. 

— Gyorsvizsgálat, 2019: A kohéziós politika forrásainak elosztása a tagállamok 
körében a 2021–2027-es időszakban, 2019. március. 

— Gyorsvizsgálat, 2019: Fennálló kötelezettségvállalások az uniós költségvetésben – 
közelebbről, 2019. április. 

— Tájékoztató, 2019: A teljesítményorientáltság megvalósítása a kohéziós politika 
terén, 2019. június. 

— 05/2021. sz. áttekintés: A nagyszabású közlekedési infrastrukturális projektek 
uniós keretrendszere nemzetközi összehasonlításban 

Éves jelentések 
— 2016. évi éves jelentés, 2. fejezet 

— 2019. évi éves jelentés, 5. fejezet 

— 2020. évi éves jelentés, 2. fejezet 

— 2021. évi éves jelentés, 1., 2. és 10. fejezet. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_26/SR_LR-in-cohesion_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_11/SR_Blacklisting_economic_operators_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_MFF/Briefing_paper_MFF_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Cohesion_simplification/Briefing_paper_Cohesion_simplification_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_COHESION/RCR_COHESION_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_RAL/RCR_RAL_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_05/RW_Transport_flagships_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2016/annualreports-2016-HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_HU.pdf
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Vélemények 
— 06/2020. sz. vélemény a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról 

szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 

— 04/2022. sz. vélemény az (EU) 2021/241 rendeletnek a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekbe beillesztendő REPowerEU-fejezet tekintetében történő 
módosításáról, valamint az (EU) 2021/1060 rendelet, az (EU) 2021/2115 rendelet, 
a 2003/87/EK irányelv és az (EU) 2015/1814 határozat módosításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2022/0164 (COD)] 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_06/OP20_06_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_04/OP_REPowerEU_HU.pdf
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II. melléklet. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz hat pillérhez való tervezett hozzájárulása 
tagállamonkénti bontásban 

  1. pillér 
Zöld átállás 

2. pillér 
Digitális átállás 

3. pillér 
Intelligens, 

fenntartható és 
inkluzív növekedés 

és munkahely-
teremtés 

4. pillér 
Társadalmi és 

területi kohézió 

5. pillér 
Egészségügy, 

valamint 
gazdasági, 

társadalmi és 
intézményi 
reziliencia 

6. pillér 
Szakpolitikák a 

jövő generációiért 

 Belgium 64% 30% 32% 48% 11% 15% 
 Bulgária 64% 33% 47% 27% 18% 11% 
 Csehország 66% 24% 40% 33% 23% 14% 
 Dánia 59% 24% 86% 18% 13%  
 Németország 47% 53% 51% 11% 29% 9% 
 Észtország 42% 22% 71% 21% 43% 1% 
 Írország 56% 32% 40% 49% 10% 13% 
 Görögország 44% 23% 86% 29% 12% 5% 
 Spanyolország 50% 30% 42% 56% 14% 8% 
 Franciaország 53% 21% 53% 28% 21% 23% 
 Horvátország 76% 26% 45% 26% 15% 12% 
 Olaszország 46% 30% 48% 50% 15% 12% 
 Ciprus 52% 25% 65% 25% 19% 13% 
 Lettország 39% 22% 46% 54% 26% 13% 
 Litvánia 44% 36% 53% 25% 25% 18% 
 Luxemburg 65% 33% 43% 46% 13%  
 Magyarország       
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  1. pillér 
Zöld átállás 

2. pillér 
Digitális átállás 

3. pillér 
Intelligens, 

fenntartható és 
inkluzív növekedés 

és munkahely-
teremtés 

4. pillér 
Társadalmi és 

területi kohézió 

5. pillér 
Egészségügy, 

valamint 
gazdasági, 

társadalmi és 
intézményi 
reziliencia 

6. pillér 
Szakpolitikák a 

jövő generációiért 

 Málta 55% 23% 28% 41% 34% 19% 
 Hollandia 71% 26% 52% 37% 7% 7% 
 Ausztria 52% 41% 44% 45% 9% 9% 
 Lengyelország 56% 23% 24% 68% 21% 9% 
 Portugália 55% 23% 48% 47% 19% 8% 
 Románia 57% 21% 42% 46% 22% 13% 
 Szlovénia 57% 23% 33% 36% 36% 15% 
 Szlovákia 51% 21% 48% 24% 38% 17% 
 Finnország 54% 35% 50% 39% 21% 1% 
 Svédország 56% 29% 18% 67% 14% 15% 

 Uniós átlag 55% 28% 47% 38% 20% 12% 
Forrás: Európai Számvevőszék, a 26 helyreállítási és rezilienciaépítési terv közül a Tanács által 2022. október végéig elfogadott 25 tervnek a Bizottság által összeállított 
„Helyreállítási és rezilienciaépítési eredménytáblájában” szereplő hat pillér közül kettő tekintetében az egyes intézkedésekre tervezett, az RRF-ből származó források 
becsült elsődleges és másodlagos hozzájárulása alapján. 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=en
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III. melléklet. A 2021–2027-es időszakra vonatkozó kohéziós politikai alapok, a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközből nyújtott vissza nem térítendő támogatások (ideiglenes és végleges elosztás) 
és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből aktivált hitelek elosztása 

milliárd euró 

  

A 2021–2027-ES IDŐSZAKRA VONATKOZÓ 
KOHÉZIÓS POLITIKAI ALAPOK 

A HELYREÁLLÍTÁSI ÉS REZILIENCIAÉPÍTÉSI ESZKÖZBŐL NYÚJTOTT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK* A HELYRE-
ÁLLÍTÁSI ÉS 

REZILIENCIA-
ÉPÍTÉSI 

ESZKÖZBŐL 
AKTIVÁLT 
HITELEK 

 A 2021–2027-es 
időszakra vonatkozó 

kohéziós politikai 
alapok, a 

Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési 

Eszközből nyújtott 
vissza nem térítendő 

támogatások 
(végleges elosztás) 
és a Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési 
Eszközből aktivált 

hitelek 

  Ideiglenes elosztás 2022. június 30-ig  Végleges elosztás, 2022. június 30-i állapot   

  

ERFA ESZA+ KA 

Európai 
területi 
együtt-

működés 

ÖSSZE-
SEN 

 

a 
rendelkezésre 

álló összeg 
70%-a 

a 
rendelkezésre 

álló összeg 
30%-a 

ÖSSZE-
SEN  

a 
rendelkezésre 

álló összeg 
70%-a 

a 
rendelkezésre 

álló összeg 
30%-a 

ÖSSZESEN    

 Belgium 1,1 1,2  0,4 2,7  3,6 2,3 5,9  3,6 0,9 4,5    7,2 
 Bulgária 5,7 2,6 1,3 0,1 9,8  4,6 1,6 6,3  4,6 1,1 5,7    15,3 
 Csehország 10,4 2,7 6,4 0,3 19,8  3,5 3,5 7,1  3,5 4,1 7,6    27,4 
 Dánia 0,1 0,1  0,3 0,5  1,3 0,2 1,6  1,3 0,1 1,4    1,9 
 Németország 10,9 6,5  1,0 18,4  16,3 9,3 25,6  16,3 11,7 28,0    46,4 
 Észtország 1,7 0,5 0,8 0,1 3,1  0,8 0,2 1,0  0,8 0,1 0,9    4,0 
 Írország 0,4 0,5  0,3 1,2  0,9 0,1 1,0  0,9  0,9    2,1 
 Görögország 11,5 5,8 3,0 0,1 20,4  13,5 4,3 17,8  13,5 3,9 17,4  12,7  50,5 
 Spanyolország 23,5 11,2  0,7 35,4  46,6 22,9 69,5  46,6 30,6 77,2    112,6 
 Franciaország 9,1 6,7  1,1 16,8  24,3 15,0 39,4  24,3 13,1 37,4    54,3 
 Horvátország 5,4 2,0 1,2 0,2 8,7  4,6 1,7 6,3  4,6 0,9 5,5    14,3 
 Olaszország 26,6 14,5  1,0 42,1  47,9 21,0 68,9  47,9 21,1 69,0  122,6  233,6 
 Ciprus 0,5 0,2 0,2 0,0 0,9  0,8 0,2 1,0  0,8 0,1 0,9  0,2  2,0 
 Lettország 2,5 0,7 1,0 0,0 4,3  1,6 0,3 2,0  1,6 0,2 1,8    6,0 
 Litvánia 3,5 1,1 1,4 0,1 6,1  2,1 0,1 2,2  2,1 0,0 2,1    8,2 
 Luxemburg 0,0 0,0  0,0 0,1  0,1 0,0 0,1  0,1 0,0 0,1    0,1 
 Magyarország 13,4 5,5 2,6 0,2 21,7  4,6 2,5 7,2  4,6 1,2 5,8    27,5 
 Málta 0,5 0,1 0,2 0,0 0,8  0,2 0,1 0,3  0,2 0,1 0,3    1,1 
 Hollandia 0,5 0,4  0,4 1,3  3,9 2,0 6,0  3,9 0,8 4,7    6,0 
 Ausztria 0,5 0,4  0,2 1,1  2,2 1,2 3,5  2,2 1,5 3,7    4,8 
 Lengyelország 47,4 14,9 9,3 0,6 72,2  20,3 3,6 23,9  20,3 2,3 22,6  11,5  106,3 
 Portugália 11,5 7,5 3.4 0,1 22,5  9,8 4,1 13,9  9,8 5,8 15,6  2,7  40,8 
 Románia 17,1 8,2 3,5 0,4 29,2  10,2 4,0 14,2  10,2 1,9 12,1  14,9  56,2 
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A 2021–2027-ES IDŐSZAKRA VONATKOZÓ 
KOHÉZIÓS POLITIKAI ALAPOK 

A HELYREÁLLÍTÁSI ÉS REZILIENCIAÉPÍTÉSI ESZKÖZBŐL NYÚJTOTT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK* A HELYRE-
ÁLLÍTÁSI ÉS 

REZILIENCIA-
ÉPÍTÉSI 

ESZKÖZBŐL 
AKTIVÁLT 
HITELEK 

A 2021–2027-es 
időszakra vonatkozó 

kohéziós politikai 
alapok, a 

Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési 

Eszközből nyújtott 
vissza nem térítendő 

támogatások 
(végleges elosztás) 
és a Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési 
Eszközből aktivált 

hitelek 

Ideiglenes elosztás 2022. június 30-ig Végleges elosztás, 2022. június 30-i állapot 

ERFA ESZA+ KA 

Európai 
területi 
együtt-

működés 

ÖSSZE-
SEN 

a 
rendelkezésre 

álló összeg 
70%-a 

a 
rendelkezésre 

álló összeg 
30%-a 

ÖSSZE-
SEN 

a 
rendelkezésre 

álló összeg 
70%-a 

a 
rendelkezésre 

álló összeg 
30%-a 

ÖSSZESEN 

Szlovénia 1,5 0,7 0,7 0,1 3,1 1,3 0,5 1,8 1,3 0,2 1,5 0,7 5,2 
Szlovákia 8,1 2.4 1,6 0,2 12,4 4,6 1,7 6,3 4,6 1,4 6,0 18,3 
Finnország 0,9 0,6 0,2 1,7 1,7 0,4 2,1 1,7 0,2 1,9 3,6 
Svédország 0,8 0,7 0,4 1,9 2,9 0,4 3,3 2,9 0,3 3,2 5,2 
Technikai 
segítség-
nyújtás 

0,8 0,3 0,1 0,0 1,3 1,2 

Transz-
nacionális 
együtt-
működés 

0,2 0,2 0,2 

Interregionális 
innováció 0,6 0,6 0,6 

Európai Város-
fejlesztési 
Kezdeménye-
zés 

0,6 0,6 0,6 

Interregionális 
együtt-
működés 

0,6 0,6 0,6 

EU ÖSSZESEN 217 98 37 9 361 234 104 338 234 104 338 165 864 
* Megjegyzés a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből nyújtott vissza nem térítendő támogatásokhoz: a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet
11. cikke értelmében a tagállamonként kiutalt vissza nem térítendő támogatási összeg 30%-ához kapcsolódó maximális pénzügyi hozzájárulás kiszámítását 2022. június 30-
án frissítették. Erre azért került sor, hogy figyelembe vegyék a 2020-ra és 2021-re vonatkozó legfrissebb GDP-adatokat.

Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság adatai, a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet IV. melléklete, valamint a Tanácshoz és az Európai 
Parlamenthez intézett, a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz maximális pénzügyi hozzájárulásának aktualizálásáról szóló, 2022. június 30-i bizottsági feljegyzés alapján. 
Az összegeket az áttekinthetőség érdekében kerekítettük. 
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Betűszavak és rövidítések 
CEF: Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

CID: Tanácsi végrehajtási határozat 

CPR: Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

CRII: A koronavírusra való reagálást célzó beruházási kezdeményezés 

CSR: Országspecifikus ajánlások 

DG ECFIN: Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság 

DG EMPL: A Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás 
Főigazgatósága 

DG REGIO: Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság 

ERFA: Európai Regionális Fejlesztési Alap 

ESZA+: Európai Szociális Alap Plusz 

ETC: Európai területi együttműködés 

EUMSZ: Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

FNLTC: Költségfüggetlen finanszírozási modell 

GDP: Bruttó hazai termék 

GNI: Bruttó nemzeti jövedelem 

KA: Kohéziós Alap 

NGEU: NextGenerationEU 

OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

RRF: Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 

RRP: Helyreállítási és rezilienciaépítési terv 

SCO: Egyszerűsített költségelszámolási módszerek 

TPK: Többéves pénzügyi keret 
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Glosszárium 
A jelentős károkozás elkerülése: Az az elv, miszerint a beruházási intézkedések nem 
járhatnak jelentős káros környezeti hatással. 

A szociális jogok európai pillére: Olyan keretrendszer, amely új és hatékonyabb 
szociális jogokat biztosíthat az uniós polgároknak. 

Cél: A kohéziós politika esetében előre elfogadott végső érték, amelyet egy egyedi 
célkitűzés keretében alkalmazott mutatóval kapcsolatban kell elérni. A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz esetében a reform vagy beruházás megvalósítása felé tett 
előrehaladás kvalitatív mértéke. 

Egységes projektkezelési rendszer: Azon, még nem teljesen kiforrott projektekre 
vonatkozik, amelyeket egy tagállam meg kíván/tud valósítani, valamint az ezek 
megvalósításához szükséges tanulmányok. 

Európai szemeszter: Éves ciklus, amely keretet biztosít az uniós tagállamok 
gazdaságpolitikáinak összehangolásához és az előrehaladás nyomon követéséhez. 

Mérföldkő: A kohéziós politika esetében egy előre meghatározott időpontig elérendő 
egyedi célkitűzés keretében alkalmazott output-mutatóhoz viszonyított közbenső 
érték. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz esetében a reform vagy beruházás 
megvalósítása felé tett előrehaladás kvalitatív mértéke. 

Országspecifikus ajánlások: Éves iránymutatás, amelyet a Bizottság az európai 
szemeszter részeként ad ki az egyes tagállamoknak makrogazdasági, költségvetési és 
strukturális politikáikról. 

Partnerségi megállapodás: A Bizottság és valamely tagállam(ok) vagy harmadik 
ország(ok) között egy uniós kiadási program keretében létrejött megállapodás, amely 
például stratégiai terveket, beruházási prioritásokat, kereskedelmi vagy 
fejlesztésisegély-nyújtási feltételeket tartalmaz. 

Többéves pénzügyi keret: Az Unió kiadási terve, amely (szakpolitikai célkitűzéseken 
alapuló) prioritásokat és felső határokat határoz meg, és általában hét évre szól.  
Ez biztosítja azt a struktúrát, amelyen belül meghatározzák az éves uniós 
költségvetéseket, korlátokat szabva az egyes kiadási kategóriák kiadásainak. 
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A számvevőszéki munkacsoport 
Ezt az áttekintést a kohéziós, növekedési és társadalmi befogadási beruházások kiadási 
területeire szakosodott, Annemie Turtelboom számvevőszéki tag elnökölte II. Kamara 
fogadta el. Az áttekintés elvégzését Ladislav Balko számvevőszéki tag vezette 
Branislav Urbanič kabinetfőnök, Zuzana Frankova kabinetattasé, Friedemann Zippel 
ügyvezető, Chrysoula Latopoulou feladatfelelős, Cristina Jianu feladatfelelős-helyettes, 
valamint Marion Boulard, Mariya Zhekova, Francisco Carretero Llorente és 
Lena Rangus számvevők támogatásával. Grafikai tervezés: Alexandra Mazilu és 
Agnese Balode. 

 
Balról jobbra: Francisco Carretero Llorente, Lena Rangus, Chrysoula Latopoulou, 
Branislav Urbanic, Ladislav Balko, Friedemann Zippel, Marion Boulard. 
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Ez az áttekintés összehasonlító elemzéssel szolgál 
a kohéziós politikai alapokról és a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközről (RRF).
A két eszköz között jelentős hasonlóságok vannak, 
de sok tekintetben különböznek is egymástól. 
A kohéziós politika az Unió legfőbb hosszú távú 
beruházási politikája, amelynek célja a gazdasági, 
társadalmi és területi fejlődés előmozdítása, míg a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz egy ad hoc, 
ideiglenes „válságreagálási” eszköz. Az RRF elősegíti 
a Covid19-világjárvány uniós gazdaságra gyakorolt 
hatásának enyhítését, valamint az Unió és tagállamai 
jövőbeli sokkhatásokkal szembeni rezilienciájának 
fokozását.
Mind a 2021–2027-es kohéziós politikai alapok, mind 
a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz egyelőre 
a végrehajtás korai szakaszában vannak. A két eszköz 
egyidejű alkalmazása során, az elkövetkező években 
derül majd fény arra, hogy eltérő megközelítéseik 
révén hogyan érik el célkitűzéseiket. 
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