
1/2004. (I. 5.) KORM. RENDELET 

AZ EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPJAIBÓL ÉS KOHÉZIÓS 
ALAPJÁBÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK HAZAI 

FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS INTÉZMÉNYEKRŐL 

I. FEJEZET 

A RENDELET HATÁLYA 

1. § (1) E rendelet hatálya a strukturális alapokból és a Kohéziós Alapból finanszírozott 
támogatások hazai felhasználásáért felelős költségvetési szervekre, valamint a támogatások 
hazai lebonyolításában részt vevő egyéb szervezetekre és az általuk végzendő feladatokra 
terjed ki. 

(2) A rendelet hatálya alá tartozó intézmények pénzügyi lebonyolítási, számviteli és 
ellenőrzési rendszerének kialakításával összefüggő feladatait külön rendelet határozza meg. 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

2. § (1) E rendelet alkalmazásában 

a) bizottsági döntés: az Európai Bizottságnak a Kohéziós Alaphoz benyújtott támogatási 
kérelem elfogadásáról hozott határozata, amely tartalmazza a támogatás arányát, a pénzügyi 
tervet, valamint a végrehajtáshoz szükséges rendelkezéseket és feltételeket; 

b) EQUAL közösségi kezdeményezés: az Európai Szociális Alap által finanszírozott program, 
amelynek célja a munkaerőpiacon az egyenlő esélyek megteremtése és a hátrányos 
megkülönböztetés különböző formáinak felszámolására irányuló kísérleti, innovatív projektek 
nemzetközi együttműködésben történő megvalósításának támogatása; 

c) egységes monitoring informatikai rendszer: az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi 
támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról 
szóló 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 15. §-ában meghatározott, a nemzeti költségvetési, 
illetve nemzetközi támogatással megvalósuló programok figyelemmel kísérése céljából 
létrehozott egységes számítógépes rendszer, amely kizárólagosan jogosult a programok 
monitoring adatainak gyűjtésére és rendszerezésére; 

d) INTERREG közösségi kezdeményezés: az Európai Regionális Fejlesztési Alap által 
finanszírozott határon átnyúló, transznacionális (nemzetek közötti) és interregionális 
együttműködés, amelynek célja az egész közösségi terület harmonikus, kiegyensúlyozott és 
fenntartható fejlesztése; 

e) kedvezményezett: a projektet, illetve a központi programot végrehajtó, a támogatási 
szerződést kedvezményezettként aláíró szervezet vagy magánszemély; 

f) Kohéziós Alap: az Európai Unió pénzügyi alapja, amely hozzájárul a környezetvédelem és a 
közlekedés terén megvalósuló projektekhez azon tagállamokban, ahol a vásárlóerő-paritással 



mért egy főre jutó bruttó nemzeti termék kevesebb, mint a közösségi átlag 90%-a, és amelyek 
rendelkeznek az előírt gazdasági konvergencia programmal; 

g) Kohéziós Alap támogatási kérelem: az irányító hatóság által az Európai Unióhoz 
benyújtott, a Kohéziós Alap eszközeinek felhasználásával megvalósítani kívánt 
projektjavaslatokat ismertető dokumentum, amely a mellékletekkel együtt tartalmazza az 
összes információt a projekt lényeges adminisztratív, műszaki, gazdasági és pénzügyi 
vonatkozásáról; 

h) Kohéziós Alap keretstratégia: a Kohéziós Alapból támogatandó projektek kiválasztását 
megalapozó, a vonatkozó közösségi politikákkal és a nemzeti környezetvédelmi és 
közlekedési stratégiákkal összhangban álló keretdokumentum; 

i) közösségi kezdeményezés programdokumentuma: az Európai Bizottság által jóváhagyott 
dokumentum, amely valamely közösségi kezdeményezés tagállami szintű végrehajtására 
vonatkozóan a több évre szóló prioritásokhoz kapcsolódó intézkedések egységes rendszerét 
tartalmazza; 

j) Közösségi Támogatási Keret: a Magyar Köztársaság által benyújtott Nemzeti Fejlesztési 
Terv alapján kidolgozott és az Európai Bizottság által jóváhagyott dokumentum, amely 
tartalmazza a strukturális alapok és a Magyar Köztársaság által megvalósítandó tervet és 
prioritásokat, azok céljait és a hazai, illetve európai uniós pénzügyi forrásait; 

k) központi program: olyan program, amelynél a támogatott programok, illetve projektek 
kiválasztása pályáztatás nélkül, előre meghatározott feltételrendszer szerint történik, amely 
feltételrendszer közzététele a programkiegészítő dokumentumban megnevezett végső 
kedvezményezettek közvetlen megkeresésével valósul meg; 

l) lebonyolító testület: a Kohéziós Alapból támogatott egyes projektek végrehajtásáért felelős 
szerv; 

m) Nemzeti Fejlesztési Terv: helyzetelemzést, stratégiát a tervezett fejlesztési területek 
prioritásait, azok konkrét céljait és a hozzájuk kapcsolódó pénzügyi források megjelölését 
tartalmazó dokumentum, melyet a Magyar Köztársaság készít az Európai Unió programozási 
irányelveinek, célkitűzéseinek megfelelően a fejlődésben lemaradó régiók fejlődésének és 
strukturális átalakulásának elősegítésére a kiemelt szükségletekre figyelemmel; 

n) operatív program: az Európai Bizottság által jóváhagyott és a Közösségi Támogatási Keret 
végrehajtására vonatkozó, több évre szóló intézkedésekhez kapcsolódó prioritások egységes 
rendszerét tartalmazó dokumentum; 

o) strukturális alapok:  

- Európai Regionális Fejlesztési Alap: az Európai Unió azon pénzügyi alapja, amely az 
elmaradott régiók fejlesztésével és strukturális felzárkóztatásával hozzájárul az Európai 
Közösségben meglévő főbb regionális egyenlőtlenségek mérsékléséhez, 

- Európai Szociális Alap: az Európai Unió azon pénzügyi alapja, amely hozzájárul az Európai 
Közösségben a foglalkoztatás növekedésének elősegítéséhez, a munkavállalók földrajzi és 
szakmai mobilitásának növeléséhez, valamint az ipari változásokhoz és a termelési rendszer 



fejlődéséhez való alkalmazkodás megkönnyítéséhez, különösen a szakmai képzés és átképzés 
segítségével, támogatja a munkanélküliség megelőzésére és a munkanélküliség elleni 
küzdelemre irányuló intézkedéseket, valamint a humán erőforrások és a munkaerőpiacba 
történő társadalmi beilleszkedés fejlesztésére irányuló intézkedéseket, 

- Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap orientációs részlege: az Európai Unió 
azon pénzügyi alapja, amely az agrárgazdaság szerkezetátalakítását és a fenntartható 
vidékfejlesztést támogatja, kiegészítve a közös agrárpolitika eszközrendszerét, azon 
régiókban, ahol a vásárlóerő-paritással mért egy főre jutó bruttó hazai termék kevesebb, mint 
a közösségi átlag 75%-a, 

- Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz: az Európai Unió pénzügyi alapja, amely a halászati 
és akvakultúra szektorhoz, valamint ezen szektor termékeinek feldolgozásához és 
értékesítéséhez nyújt támogatást, összhangban a közös halászati politikával. 

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő fogalmak, úgy mint monitoring bizottság, közreműködő 
szervezet, kifizető hatóság, végső kedvezményezett, programkiegészítő dokumentum, 
prioritás, intézkedés, projekt az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások 
felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról szóló 
124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint értelmezendők. 

3. § A strukturális alapok és a Kohéziós Alap támogatásai felhasználásának általános eljárási 
szabályait külön jogszabály határozza meg. 

II. FEJEZET 

INTÉZMÉNYRENDSZER 

A RENDELET HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK 
ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEI 

4. § A kormányrendelet hatálya alá tartozó intézmények feladataik végrehajtása során 
kötelesek: 

a) egymással, illetve a hatáskörükbe tartozó programok és projektek megvalósításában érintett 
minisztériumokkal együttműködni, 

b) a rendelkezésükre álló, az Európai Unió által társfinanszírozott programok és projektek 
végrehajtására vonatkozó adatokat, információkat egymás rendelkezésére bocsátani, 

c) a tájékoztatás, a nyilvánosság és a partnerség követelményét érvényesíteni, 

d) rendszeres tájékoztatással, szakmai tanácsadással elősegíteni a pályázók felkészítését, az 
Európai Unió támogatásainak hatékony felhasználását, 

e) gondoskodni a közösségi alapelvek követéséről, a közösségi politikák érvényesítéséről, 

f) gondoskodni a feladat- és hatáskörök szétválasztásáról, a gondos pénzügyi gazdálkodás 
követelményeinek érvényesítéséről, 



g) együttműködni az 1038/2003. (IV. 24.) Korm. határozattal létrehozott Strukturális és 
Kohéziós Alapok Képzőközponttal (a továbbiakban: SAKK), 

h) folyamatos továbbképzési lehetőséget biztosítani munkatársaiknak, különös tekintettel a 
SAKK által szervezett, illetve a SAKK által kidolgozott képzési követelményeknek megfelelő 
képzésekre, 

i) a rendelkezésükre álló, oktatási-képzési célra felhasználható anyagokat, dokumentumokat 
kölcsönösen egymás rendelkezésére bocsátani. 

STRUKTURÁLIS ALAPOK 

KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁSI KERET IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG 

5. § A Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság a Közösségi Támogatási Keret 
megvalósításának nyomon követésére és az operatív programok irányító hatóságai 
tevékenységének koordinálására kijelölt szervezeti egység. 

6. § A Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság vezetője az európai integrációs ügyek 
koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter által kinevezett helyettes államtitkári juttatású 
személy. 

7. § A Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság vezetője feladatkörében kapcsolatot tart 
az Európai Bizottsággal a Közösségi Támogatási Keret megvalósítását általánosan vagy több 
operatív programot együttesen érintő kérdésekben. 

8. § A Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság feladata a Közösségi Támogatási Keret 
megvalósításának koordinációja, különösen: 

a) a Közösségi Támogatási Keret Monitoring Bizottság működtetése és titkársági feladatainak 
ellátása, 

b) a Közösségi Támogatási Keret Irányító Bizottság működtetése és titkársági feladatainak 
ellátása, 

c) részvétel az Operatív Program Monitoring Bizottságokban, 

d) megbízható pénzügyi és statisztikai információk gyűjtése a programok végrehajtásáról és 
ezek továbbítása az Európai Bizottság felé az egységes monitoring informatikai rendszer 
alkalmazásával, 

e) a Közösségi Támogatási Keret megvalósulásával kapcsolatos értékelések irányítása, 

f) a Közösségi Támogatási Keret végrehajtására vonatkozó éves és zárójelentések elkészítése 
és az Európai Bizottság felé történő továbbítása, valamint évente a megvalósítás áttekintése az 
Európai Bizottsággal, 

g) a Közösségi Támogatási Keret megvalósítását elősegítő szakmai irányelvek, módszertani 
anyagok kidolgozása, 



h) gyakorlati útmutató és nyomtatványgyűjtemény kibocsátása az Európai Unió strukturális 
alapjai és Kohéziós Alapjának támogatásaival megvalósuló projektek közbeszerzési 
eljárásainak lebonyolításához, 

i) a Közösségi Támogatási Keret végrehajtásában érintett intézményrendszer folyamatos 
továbbfejlesztése érdekében képzési programok szervezése, 

j) az operatív program irányító hatóságok rendszeres, illetve előzetes tájékoztatása az Európai 
Bizottsággal folytatott, illetve folytatandó tárgyalásokról. 

9. § A Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság feladatainak ellátása érdekében jogosult: 

a) a strukturális alapok által finanszírozott intézkedésekről a végrehajtás bármelyik 
szakaszában felvilágosítást kérni az irányító hatóságoktól és a Kifizető Hatóságtól, 

b) a Közösségi Támogatási Keret végrehajtásában érintett intézményrendszer folyamatos 
továbbfejlesztésével összefüggésben az érintett szerveknél elkészült dokumentumokat 
megismerni. 

A KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁSI KERET IRÁNYÍTÓ BIZOTTSÁG 

10. § (1) A Közösségi Támogatási Keret Irányító Bizottság a Közösségi Támogatási Keret és 
a Kohéziós Alap megvalósítása során felmerülő, operatív szintű, a monitoring bizottságok 
hatáskörébe nem tartozó kérdésekkel kapcsolatos koordinációs feladatokat lát el. 

(2) A Közösségi Támogatási Keret Irányító Bizottság javaslatokat tesz azokban az 
adminisztratív és operatív ügyekben, amelyek több irányító hatóság feladatait érintik. 

11. § (1) A Közösségi Támogatási Keret Irányító Bizottság felállításáért a Közösségi 
Támogatási Keret Irányító Hatóság vezetője a felelős. A Közösségi Támogatási Keret Irányító 
Bizottság elnöke a Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság vezetője. 

(2) A Közösségi Támogatási Keret Irányító Bizottság állandó, szavazati joggal rendelkező 
tagjai: a Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság, valamint a Kohéziós Alap irányító 
hatóság vezetője, az operatív program irányító hatóságok vezetői, a Kifizető Hatóság 
vezetője, a Pénzügyminisztérium képviselője. Tanácskozási joggal rendelkező tagjai - a 
Kohéziós Alapot érintő napirendi pontokban - a Kohéziós Alap közreműködő szervezetek 
vezetői. A Közösségi Támogatási Keret Irányító Bizottság elnöke az ülésre jogosult más 
szervezetek képviselőit is meghívni. 

(3) A Közösségi Támogatási Keret Irányító Bizottság ügyrendjét és munkatervét maga 
állapítja meg. A működtetéshez szükséges titkársági feladatokat a Közösségi Támogatási 
Keret Irányító Hatóság látja el. 

OPERATÍV PROGRAM IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG 

12. § Az operatív program irányító hatóság az adott operatív program megvalósítására, és az 
operatív program jogszabályoknak megfelelő adminisztratív, pénzügyi és szakmai irányítására 
kijelölt szervezeti egység. 



13. § (1) Az operatív program irányító hatóság vezetője - eltérő vezetői megbízatás hiányában 
- a miniszter által kinevezett helyettes államtitkári juttatású személy. Az operatív program 
irányító hatóság feladatainak ellátásáért az adott operatív program felügyeletét ellátó 
miniszter felelős. 

(2) Az operatív program irányító hatóságok felállításáért és működtetéséért felelős 
minisztereket e rendelet melléklete határozza meg. 

14. § Az operatív program irányító hatóság vezetője feladatkörében kapcsolatot tart az 
Európai Bizottsággal. 

15. § Az operatív program irányító hatóság feladata különösen: 

a) a programkiegészítő dokumentum kidolgozása, valamint az operatív program és a 
programkiegészítő dokumentum módosítása, 

b) az Operatív Program Monitoring Bizottság működtetése, és titkársági feladatainak ellátása, 

c) részvétel a Közösségi Támogatási Keret Monitoring Bizottságban, 

d) a program előrehaladásának mérésére szolgáló pénzügyi és szakmai mutatók folyamatos 
nyomon követése, 

e) az egységes monitoring informatikai rendszerben naprakész, a pénzügyi adminisztrációhoz, 
a monitoring és értékelési tevékenységhez szükséges adatok folyamatos rögzítése, 

f) az operatív program előrehaladására vonatkozó adatok továbbítása az Európai Bizottság 
felé, 

g) a program közbenső értékelésének megszervezése, 

h) a Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság rendszeres tájékoztatása az Európai 
Bizottsággal folytatott tárgyalásokról, 

i) a támogatásból finanszírozott tevékenységek szabályozottságának és szabályszerűségének 
biztosítása, 

j) jelentéstételi kötelezettségek teljesítése a 30-31. §-ban meghatározottak szerint. 

KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGAI 

EQUAL KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉS 

16. § (1) Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés irányító hatóság az EQUAL Közösségi 
Kezdeményezés megvalósítására, és a jogszabályoknak megfelelő adminisztratív, pénzügyi és 
szakmai irányításra kijelölt szervezeti egység. 

(2) Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés irányító hatóság vezetője a Humánerőforrás-
fejlesztési Operatív Program irányító hatóság vezetője. 



(3) AZ EQUAL Közösségi Kezdeményezés irányító hatóság felállításáért és működtetéséért 
felelős minisztert e rendelet melléklete határozza meg. 

17. § (1) Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés irányító hatósága a 15. § e)-g), i) és j) 
pontokban foglaltakon túl különösen a következő feladatokat látja el: 

a) az EQUAL Közösségi Kezdeményezés megvalósítása feltételeinek biztosítása, 

b) az EQUAL Nemzeti Programiroda intézményfejlesztési és akkreditációs feladatainak 
irányítása, 

c) az EQUAL Nemzeti Programiroda irányítása az EQUAL Közösségi Kezdeményezés 
végrehajtása során, 

d) a programkiegészítő dokumentumban foglaltak alapján az előírt módosítások végrehajtása 
a megvalósítás során, 

e) az EQUAL Közösségi Kezdeményezés monitoring és értékelési rendszerének felállítása és 
működtetése, 

f) az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Monitoring Bizottság működtetése és titkársági 
feladatainak ellátása. 

(2) Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés irányító hatóság az EQUAL Közösségi 
Kezdeményezés megvalósítása során közreműködőt vehet igénybe, mely az EQUAL 
Közösségi Kezdeményezés irányító hatóság által átruházott feladatokat hajtja végre, 
különösen tekintettel az alábbiakra: 

a) az EQUAL Közösségi Kezdeményezés irányító hatóság támogatása az EQUAL Közösségi 
Kezdeményezés programdokumentumának és programkiegészítő dokumentumának 
elkészítésében, illetve módosításában, 

b) adatszolgáltatás az EQUAL Közösségi Kezdeményezés végrehajtásához szükséges 
monitoring és értékelési informatikai rendszer részére, 

c) részvétel az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Monitoring Bizottságában, 

d) részvétel a kommunikációs stratégia kidolgozásában és végrehajtásában, 

e) részvétel a tapasztalatátadási stratégia kidolgozásában és végrehajtásában, 

f) az informatikai rendszerben a szükséges adatok naprakész rögzítésének biztosítása, 

g) amennyiben a program végrehajtása eltér a programkiegészítő dokumentumban 
foglaltaktól, az EQUAL Irányító Hatóság iránymutatása alapján a szükséges módosítások 
végrehajtása, 

h) a fejlesztési társulásoknál gondoskodik a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatok 
ellátásáról, 



i) az EQUAL Közösségi Kezdeményezés keretében finanszírozott tevékenységek 
szabályozottságának és szabályszerűségének biztosítása. 

(3) A közreműködő bevonására a 20. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

INTERREG KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉS 

18. § (1) Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés irányító hatóság az INTERREG 
Közösségi Kezdeményezés megvalósítására és a jogszabályoknak megfelelő adminisztratív, 
pénzügyi és szakmai irányításra kijelölt szervezeti egység. 

(2) Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés irányító hatóság vezetője a Regionális 
Fejlesztési Operatív Program irányító hatóság vezetője. 

(3) Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés irányító hatóság felállításáért és működtetésért 
felelős minisztert e rendelet melléklete határozza meg. 

(4) Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés irányító hatóságának feladatait az egyes 
INTERREG programokban részt vevő tagállamok által aláírt egyetértési nyilatkozat határozza 
meg. 

(5) Az INTERREG irányító hatóság a Közös Monitoring Bizottság, illetve a Közös Irányító 
Bizottság iránymutatása alapján működik. 

19. § Az INTERREG Közösségi Kezdeményezéssel kapcsolatos részletes szabályokat külön 
jogszabály határozza meg. 

STRUKTURÁLIS ALAP KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET 

20. § (1) Az operatív program irányító hatóság az operatív program végrehajtásába 
közreműködő szervezeteket vonhat be. Az operatív program irányító hatóság az operatív 
program végrehajtásába olyan szervezeteket vonhat be, amely Közösségi Támogatási Keret 
Irányító Hatóság, az operatív program irányító hatóság és a Kifizető Hatóság által kidolgozott 
feltételeknek megfelel. 

(2) A strukturális alap közreműködő szervezeteket az operatív program irányító hatóság 
javaslatára az operatív program irányító hatóság irányítását ellátó miniszter, illetve ha a 
strukturális alap közreműködő szervezet más minisztérium irányítása vagy felügyelete alatt 
áll, az érintett miniszterrel együttes rendeletben határozza meg. 

(3) Amennyiben a strukturális alap közreműködő szervezet a (2) bekezdés alá nem tartozó, 
jogi személyiséggel rendelkező szervezet, feladatairól a Polgári Törvénykönyv szabályai 
szerint kell megállapodni. 

(4) A strukturális alap közreműködő szervezetre vonatkozó (2) bekezdés szerinti rendeletben, 
illetve (3) bekezdés szerinti megállapodásban meg kell határozni különösen 

a) a strukturális alap közreműködő szervezet kötelezettségeit, 



b) az operatív program irányító hatóságnak a strukturális alap közreműködő szervezet felé 
fennálló irányítási jogkörének elemeit, 

c) az operatív program végrehajtása során alkalmazandó eljárási szabályok meghatározásának 
módját, 

d) a jelentéstétel rendszerét, 

e) az adatkezelés és adatszolgáltatás rendjét, az adatvédelmi előírásokat, 

f) a strukturális alap közreműködő szervezet feladatai ellátásához szükséges pénzügyi 
eszközök rendelkezésre bocsátásának módját. 

(5) Az operatív program irányító hatóság minden strukturális alap közreműködő szervezet 
tekintetében ellenőrzi az operatív program végrehajtására vonatkozó rendelkezések és 
szabályzatok betartását. 

21. § Az operatív program végrehajtására vonatkozó belső ellenőrzésekre vonatkozó 
feladatokat az irányító hatóság közreműködő szervezetre nem ruházhatja át. 

22. § (1) A strukturális alap közreműködő szervezet az operatív program irányító hatóság 
nevében jár el. 

(2) A strukturális alap közreműködő szervezet feladatait másra nem ruházhatja át. 

KOHÉZIÓS ALAP 

KOHÉZIÓS ALAP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG 

23. § A Kohéziós Alap irányító hatóság a Kohéziós Alapból származó támogatások 
felhasználásának irányítására kijelölt szervezeti egység. 

24. § A Kohéziós Alap irányító hatóság vezetője az európai integrációs ügyek 
koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter által kinevezett helyettes államtitkári juttatású 
személy. A Kohéziós Alap irányító hatóság feladatainak ellátásáért az európai integrációs 
ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter a felelős. 

25. § A Kohéziós Alap irányító hatóság vezetője feladatkörében kapcsolatot tart az Európai 
Bizottsággal. 

26. § (1) A Kohéziós Alap irányító hatóság feladata a Kohéziós Alap Keretstratégia 
megvalósításának koordinálása, különösen: 

a) a Kohéziós Alap Keretstratégia kidolgozása, a Nemzeti Fejlesztési Terv egyes operatív 
programjaival való összhangjának biztosítása; 

b) az illetékes szaktárcák javaslatai alapján a Kohéziós Alap támogatására ajánlott projektek 
listájának összeállítása, illetve szükség szerinti módosítása; 



c) a Kohéziós Alap Keretstratégia, a Kohéziós Alap támogatásra ajánlott projektek listája és a 
Nemzeti Fejlesztési Terv közötti összhang biztosítása; 

d) támogatási kérelmek ellenőrzése és - a Kormány jóváhagyását követően - benyújtása az 
Európai Bizottsághoz; 

e) a Kohéziós Alapból nyújtott támogatások felhasználásának nyomon követése; 

f) a Kohéziós Alap Monitoring Bizottság működtetése és titkársági feladatainak ellátása; 

g) megbízható pénzügyi és statisztikai információk gyűjtése a projektek végrehajtásáról és 
ezek továbbítása az Európai Bizottság felé az egységes monitoring informatikai rendszer 
alkalmazásával; 

h) a támogatások felhasználására vonatkozó értékelések irányítása; 

i) a közreműködő szervezetek által végzett feladatok nyomon követése. 

(2) A Kohéziós Alapból támogatására javasolt projekteket a Kohéziós Alap irányító hatóság 
javaslatára az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter a 
Kormány elé terjeszti. 

KOHÉZIÓS ALAP KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET 

27. § (1) A Kohéziós Alap irányító hatóság a Kohéziós Alap keretstratégia megvalósításába a 
közlekedési projektek tekintetében, illetve a környezetvédelmi projektek tekintetében egy-egy 
közreműködő szervezetet vonhat be. 

(2) A Kohéziós Alap közreműködő szervezetet az európai integrációs ügyek koordinációjáért 
felelős tárca nélküli miniszter a Kohéziós Alap közreműködő szervezet felállításáért és 
működtetéséért - ezen belül különösen a Kohéziós Alap támogatásainak hatékony és 
jogszabályoknak megfelelő felhasználásáért - felelős az e rendelet mellékletében 
meghatározott miniszterrel együttes rendeletben határozza meg. 

(3) A Kohéziós Alap közreműködő szervezet vezetője az annak felállításáért és 
működtetéséért felelős miniszter által kinevezett vezető beosztású köztisztviselő vagy 
közalkalmazott. 

28. § (1) A közreműködő szervezet feladatai különösen: 

a) javaslat kidolgozása a Kohéziós Alap keretstratégiára a közreműködő szervezetet irányító 
vagy felügyelő miniszter irányítása alá tartozó ágazat tekintetében; 

b) javaslattétel az érintett ágazaton belül a Kohéziós Alapból finanszírozásra ajánlott 
projektek listájára; 

c) az Európai Bizottsághoz benyújtandó projekt támogatási kérelmek összeállítása; 

d) gondoskodni a projektek előkészítéshez és végrehajtásához szükséges valamennyi 
dokumentum elkészíttetéséről és független szakértő által elvégzett minősége-llenőrzéséről; 



e) a támogatási kérelmek benyújtását megelőzően meggyőződni az érintett projekt sikeres, 
tervszerű végrehajtásához szükséges előfeltételek, valamint a szükséges engedélyek 
meglétéről; 

f) a hazai költségvetési tervezése érdekében vagy a projektek végrehajtása során egyéb okból 
szükséges pénzügyi kimutatások és előrejelzések kidolgozása és az adatok továbbítása a 
Kohéziós Alap irányító hatóság és a Kifizető Hatóság felé; 

g) a projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása; 

h) a projektek megvalósulásának folyamatos nyomon követése, a fizikai megvalósulás 
felügyelete, a fizikai és pénzügyi teljesítések igazolása; 

i) a projektek megvalósítása során felmerülő költségek szükségességének, 
elszámolhatóságának igazolása, a költségek igazolásához szükséges dokumentumok 
ellenőrzése; 

j) az egységes monitoring informatikai rendszerben naprakész, a monitoring jelzőszámokhoz, 
valamint az értékeléshez szükséges adatok rögzítése; 

k) a Kohéziós Alap irányító hatóság hitelesítési tevékenységének alátámasztása érdekében 
szükséges rendszeres és eseti adatszolgáltatás; 

l) a végrehajtást akadályozó problémák felderítése, elemzése és a megoldást célzó 
intézkedések kidolgozása, megvalósítása a Kohéziós Alap irányító hatósággal 
együttműködésben; 

m) a Kohéziós Alap projektek megvalósításával kapcsolatos szerződések megkötése a 
kedvezményezettekkel, illetve a lebonyolító testületekkel; 

n) a Kohéziós Alap irányító hatóság által meghatározott a Kohéziós Alap támogatásainak 
felhasználásával összefüggő egyéb feladatok. 

(2) A Kohéziós Alap közreműködő szervezet az (1) bekezdés c), f), g), j) pontjaiban 
meghatározott feladatait részben vagy egészben lebonyolító testületre vagy a projekt 
kedvezményezettjére ruházhatja át. E feladatok tekintetében a lebonyolító testület vagy a 
projekt kedvezményezettje a Kohéziós Alap közreműködő szervezet nevében jár el. 

(3) A lebonyolító testület és a kedvezményezett feladatait másra nem ruházhatja át. 

KIFIZETŐ HATÓSÁG 

29. § (1) A Kifizető Hatóság az Európai Uniós támogatásokkal kapcsolatos, az irányító 
hatóságok által biztosított adatokon alapuló átutalásigénylések összeállítására, a 
költségnyilatkozatok igazolására, az Európai Unió felé történő benyújtására, valamint az 
Európai Unióból érkező pénzügyi források fogadására kijelölt szervezet. 

(2) A Kifizető Hatóság feladatait külön rendelet határozza meg. 

III. FEJEZET 



A STRUKTURÁLIS ALAPOK ÉS A KOHÉZIÓS ALAP ÁLTAL 
TÁRSFINANSZÍROZOTT PROGRAMOKRA ÉS PROJEKTEKRE 

VONATKOZÓ EGYES JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK 
TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE 

30. § (1) Az operatív program irányító hatóság negyedévente a Közösségi Támogatási Keret 
Irányító Hatóság számára megküldi az intézkedések előrehaladásáról szóló jelentést. 

(2) Az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter a Közösségi 
Támogatási Keret Irányító Hatóság és az operatív program irányító hatóságok jelentései 
alapján évente beszámol a Kormánynak a Közösségi Támogatási Keret megvalósításáról. 

31. § (1) A Közösségi Támogatási Keret, az operatív programok, az EQUAL és INTERREG 
közösségi kezdeményezések megvalósításáról szóló, az Európai Bizottságnak benyújtandó 
éves jelentést az érintett irányító hatóság készíti el, jóváhagyásra előterjeszti az érintett 
Monitoring Bizottságnak, majd minden év június 30-áig eljuttatja az Európai Bizottságnak. 

(2) A Közösségi Támogatási Keret végrehajtásáról szóló éves jelentés összeállítása érdekében 
az operatív program irányító hatóságok, továbbá az EQUAL és INTERREG közösségi 
kezdeményezések irányító hatóságai az (1) bekezdés szerinti jelentéseik tervezeteit és a 
hatáskörükbe tartozó programok végrehajtására vonatkozó tényadatok éves összesítéseit 
minden év április 30-áig eljuttatják a Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatósághoz. 

32. § (1) A Kohéziós Alap irányító hatóság elkészíti és az Európai Bizottság számára minden 
év március 31-éig megküldi a Kohéziós Alapból támogatott projektek előrehaladásáról szóló 
éves jelentést. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladat ellátása érdekében a Kohéziós Alap 
közreműködő szervezet minden év február 28-áig elkészíti és a Kohéziós Alap irányító 
hatóság számára megküldi a felügyelete alá tartozó projektek előrehaladásáról szóló éves 
jelentést. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

33. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

Egyidejűleg 

- a Nemzeti Fejlesztési Tervről, az Európai Unió Strukturális Alapjai és a Kohéziós Alap 
igénybevételéhez szükséges intézményi felkészülésről szóló 2199/2002. (VI. 26.) Korm. 
határozat, 

- a Nemzeti Fejlesztési Terv és az operatív programok elfogadásáról és a tervező munka 
további menetéről, valamint a végrehajtás intézményrendszerével kapcsolatos időszerű 
feladatokról szóló 1218/2002. (XII. 29.) Korm. határozat, valamint 

- a Közösségi Támogatási Keret és az operatív programok, valamint a Kohéziós Alap 
projektjeinek végrehajtásába bevonásra kerülő szervezetek felkészítésével és a közreműködő 



szervezetek kijelölésével kapcsolatos további feladatokról szóló 1092/2003. (IX. 9.) Korm. 
határozat 

a hatályát veszti. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 
feladatairól és hatásköréről szóló 155/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 3. §-ának n) pontja 
helyébe az alábbi rendelkezés lép, és a következő o) ponttal egészül ki: 

[A miniszter]  

"n) kidolgozza és végrehajtja a Nemzeti Fejlesztési Terv agrár- és vidékfejlesztési operatív 
programját; 

o) gondoskodik az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból finanszírozott 
támogatásokat kezelő nemzeti intézményrendszer szabályos működtetéséről." 

(3) Felhatalmazást kap 

a) az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter, a gazdasági és 
közlekedési miniszter, a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter, a földművelésügyi és 
vidékfejlesztési miniszter és a pénzügyminiszter, hogy a strukturális alapok és a Kohéziós 
Alap felhasználásának általános eljárási szabályait együttes rendeletben megállapítsák; 

b) az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter, hogy az 
INTERREG Közösségi Kezdeményezéssel kapcsolatos részletes szabályokat rendeletben 
állapítsa meg. 

(4) E rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül az irányító hatóságok, a Kifizető 
Hatóság, valamint a közreműködő szervezeteket irányító minisztériumok megteszik a rendelet 
végrehajtásához szükséges intézkedéseket. 

34. § E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között 
társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás 
tárgykörében, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az 
Európai Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz: 

a) a Tanács 1999. június 21-i 1260/1999/EK rendelete a strukturális alapokra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról; 

b) a Tanács 1994. május 16-i 1164/1994/EK rendelete a Kohéziós Alap létrehozásáról. 

Mellékletek:  

Melléklet az 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelethez 

A rendeletben meghatározott egyes intézmények felállításáért és működtetéséért felelős 
miniszterek 

 Gazdasági Versenyképességi operatív program irányító  gazdasági és közlekedési miniszter 



hatóság 

 Környezetvédelem és infrastruktúra operatív program 
irányító hatóság 

 gazdasági és közlekedési miniszter 

 Humánerőforrás-fejlesztési operatív program és EQUAL 
Közösségi Kezdeményezés irányító hatóság 

 foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 

 Agrár- és vidékfejlesztési operatív program irányító 
hatóság 

 földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 

 Regionális fejlesztési operatív program és INTERREG 
Közösségi Kezdeményezés irányító hatóság 

 európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca 
nélküli miniszter 

 Kohéziós Alap környezetvédelmi közreműködő szervezet  környezetvédelmi és vízügyi miniszter 

 Kohéziós Alap közlekedési közreműködő szervezet  gazdasági és közlekedési miniszter 

 Kifizető Hatóság  pénzügyminiszter 
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