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A tantárgy kódja:  
A tantárgy megnevezése (magyarul): Az EU támogatási, pályázati és ellenőrzési 
rendszere 
A tantárgy neve (angolul): System of European Funds and Mechanism of their 
Control 
A tanóra száma nappali tagozaton (EA+SZ): 1+1 levelező tagozaton: 4-4 
óra/félév 
Kreditérték: 3 kredit  
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/ a tantervben történő félévi 
elhelyezkedése: 2 félév 
Az oktatás nyelve: magyar 
Előtanulmányi kötelezettségek: Közgazdaságtan I, Közgazdaságtan II 
A tantárgy típusa: szakmai törzsanyag 
A tantárgyfelelős tanszék/intézet neve: Civilisztikai és Nemzetgazdasági Intézet 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Török Gábor 
A tantárgy oktatói: Hutkai Zsuzsannna 
 
A tantárgy szakmai tartalma:  
Legyen szó akár a közszféra, akár a magánszféra területéről, napjainkban szinte 
elengedhetetlen követelmény a pályázati lehetőségek és a pályázás folyamatának, 
főbb feladatainak ismerete. A félév során a hallgatók tizenöt témakörrel 
találkozhatnak, amelyek elméleti és gyakorlati megoldásokkal kívánják elősegíteni a 
pályázatok rendszerében való eligazodását.  
 
A tantárgy tananyagának leírása:  
1. Az európai regionális politika és annak pénzügyi háttere – a Strukturális és 
Kohéziós Alapok és a Közösségi Kezdeményezések. A regionális politika történeti 
áttekintése. A regionális politika alapfogalmai, főbb célkitűzései. Az EU regionális 
politikájának alapelvei. Strukturális támogatások főbb célkitűzései 1994-99 között. A 
regionális politika célkitűzései 2000 -2006 között. A strukturális és kohéziós politika 
jövőbeni főbb irányai. A kohéziós politika tartalmi változásai 2007-től. A regionális 
politika pénzügyi háttere. A Strukturális Alapok. Az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap (ERFA). Az Európai Szociális Alap (ESZA). Az Európai Mezőgazdasági 
Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) orientációs részlege. Halászati Orientáció 
Pénzügyi Eszköze (HOPE). A Közösségi Kezdeményezések. LEADER+: 
vidékfejlesztés; INTERREG III - határmenti régiók együttműködése. Európai területi 
együttműködés. Az Urban - társadalmi és gazdasági válságjelenségekkel küzdő 
városok támogatása. Az EQUAL - transznacionális együttműködés a 
foglalkoztatásban megjelenő diszkrimináció valamennyi formája elleni küzdelem 
elősegítésére. A Kohéziós Alap. A Kohéziós Alap prioritásai 2007 után.A Strukturális 
Alapok felhasználása. 
2. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv - a II. Nemzeti Fejlesztési Terv. A II. NFT 
társadalmi-gazdasági helyzetértékelésének megállapításai. A II. NFT fejlesztési 
céljai. A II. NFT átfogó céljai. A foglalkoztatás bővítésének lehetőségei. A tartós 
növekedés elősegítése. A horizontális politikák: a környezet fenntartható használata, 
a társadalmi folyamatok fenntarthatósága, a gazdasági folyamatok fenntarthatósága 
és a területi és társadalmi kohézió erősítése. A II.NFT fejlesztési prioritásai. A 



gazdaság fejlesztése prioritás. A közlekedés fejlesztése prioritás. A társadalom 
megújulása prioritás. Környezeti és energetikai fejlesztés prioritás. Területfejlesztés 
prioritás. Államreform prioritás. Az operatív programok közötti forrásmegosztás terve. 
Az II. Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai. Gazdaságfejlesztési Operatív 
Program (GOP). A Társadalmi megújulás operatív program (TÁMOP). A Társadalmi 
infrastruktúra operatív program (TIOP). Közlekedés Operatív Program (KözOP). 
Környezet és Energia Operatív Program(KEOP). Államreform Operatív Program 
(ÁROP). Elektronikus Közigazgatás Operatív Program(EKOP). Végrehajtás Operatív 
Program (VOP). Közép - magyarországi Operatív Program. Észak- magyarországi 
Operatív Program. Észak- alföldi Operatív Program. Dél – alföldi Operatív Program. 
Nyugat – dunántúli Operatív Program. Közép – dunántúli Operatív Program. Dél-
dunántúli Operatív Program. 
3. A támogatások intézményi háttere  
Intézményrendszer a II. Nemzeti Fejlesztési Terv megvalósítása alatt. Nemzeti 
Fejlesztési Tanács. Fejlesztéspolitikai Irányító Testület (FIT). A Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség (NFÜ). Irányító hatóságok (IH), Az operatív programok irányító 
hatóságai. Közreműködő szervezetek (KSZ) 
Az operatív programokban érintett szakminiszterek feladatai. Monitoring bizottságok, 
Operatív program monitoring bizottsága (OP MB). A regionális operatív programok 
intézményi feltételei. Pénzügyi irányítás és ellenőrzés, Ellenőrzési hatóság , Igazoló 
hatóság. 
4.A pályázatok értékelése, a támogatási szerződés. A pályáztatás alapgondolata és 
megvalósítása. A pályázatok értékelése. 
5. A horizontális szempontok szerepe a projektmenedzsmentben: az 
esélyegyenlőség és a környezetvédelem. Az esélyegyenlőség kérdése. A környezeti 
fenntarthatóság kérdése. 
6. A projektek végrehajtása, a projektadminisztráció. Jelentések, beszámolók 
készítése. A PEJ: Projekt előrehaladási jelentés. Az EPEJ: Egyszerűsített projekt 
előrehaladási jelentés. 
7.A projektek monitoringja, ellenőrzése és a projektek értékelése. A monitoringról. Az 
ellenőrzések. Belső ellenőrzés és belső kontroll. Helyszíni ellenőrzések. Értékelés. 
8. Az irányítási és ellenőrzési rendszerek felállításának értékelése - („akkreditáció”) – 
a tervezés és a pénzügyi lebonyolítás rendje. Pénzügyi irányítás és kontroll. Az uniós 
hozzájárulások fogadására és kifizetésére szolgáló kincstári bankszámlák. 
Elszámolás az Európai Bizottsággal, átutalás igénylés. Forráslehívás. Támogatás 
kifizetése. Közösségi hozzájárulás rendezése. 
9. A számviteli nyilvántartás, az adatszolgáltatás, a költségigazolási tevékenységek 
rendje – igazolás és hitelesítés. 
10. Az alapokból származó támogatásból megvalósított közbeszerzések ellenőrzése 
11. A szabálytalanságok kezelése 
12. Az alapokból származó támogatások ellenőrzése 
Belső ellenőrzés. Ellenőrzési tervezés (stratégia és éves terv). Rendszerellenőrzés. 
A projektek mintavételes ellenőrzése. Intézkedési tervekre vonatkozó különleges 
szabályok. Zárónyilatkozatok 
Beszámolás. Kapcsolattartás az Európai Bizottsággal. 
13.Az alkalmazandó biztosítékokra vonatkozó szabályok 
14. A jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes módon 
felhasznált támogatások behajtásának rendje 
 
 



Vizsgakövetelmény:  
beszámoló 
 
Irodalomjegyzék: 
 Hutkai Zsuzsanna: Projekt ciklus menedzsment és a projektek operatív 
megvalósítása – elektronikus tananyag (Hefop) Az előadásokon elhangzó 
megállapítások, megadott irodalom. 
 


