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SC  

Kérdés A strukturális politika megvalósításának szintjét 

Kép  

Válasz az országok HIBAS 

Válasz a megyék HIBAS 

Válasz a régiók HELYES 

 

SC  

Kérdés A gazdasági és társadalmi kohéziós politika fogalma 

Kép  

Válasz fejlesztési célkitűzések, felzárkóztatási intézkedések, és eljárások 
összességét jelenti 

HELYES 

Válasz olyan intézkedések és eljárások összessége, amelyek adott 
gazdasági, vagy társadalmi szerkezeti hiányosságok, lemaradások 
felszámolását, illetve csökkentését célozzák 

HIBAS 

Válasz az Unió egyes régiói között fennálló különbségek csökkentésére 
irányuló közösségi politika  

HIBAS 

 

SC  

Kérdés Az 1960-as években, milyen formában valósult meg a közösségi szintű 
támogatás? 

Kép  

Válasz regionális politikák keretében HIBAS 

Válasz az ERFA támogatásokon keresztül HIBAS 

Válasz közös Agrárpolitika és a Beruházási Bank kedvezményes hitelei által HELYES 

 

IH  

Állítás 1975 és 1988 között 24,4 milliárd ECU-t (kb. 22 milliárd USD-t) 
fordítottak mintegy 41 ezer közösségi strukturális beruházás 
finanszírozására. 

Igaz 

 

IH  

Állítás A NUTS 1 a megyei szintet jelöli. Hamis 

 

MC  

Kérdés Az alábbiak közül melyek a Europe 2020 stratégia célkitűzései (több helyes válasz 
is lehetséges). 

Kép  

Válasz a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje az 65%-ot  HIBAS 

Válasz EU GDP-jének 3%-át a kutatás- fejlesztés és az innováció 
ösztönzésére irányuló beruházásokra kell fordítani 

HELYES 

Válasz minimum 20 millióval csökkenteni kell azok számát, akik nyomorban 
és társadalmi kirekesztettségben élnek. 

HELYES 

 

IH  



Állítás Az Európai Unió regionális politikájának elsődleges jogforrása az 
Európai Közösségről szóló szerződés Harmadik Részének XVII. 
(korábban XIV.) címe: a „Gazdasági és társadalmi kohézió”. 

 

Igaz 

 

SC  

Kérdés Mit jelent a tematikus koncentráció? 

Kép  

Válasz a programok, projektek alsó és felső támogatási határértékének a 
rögzítése 

HIBAS 

Válasz a fejlesztési célok számának csökkentése HELYES 

Válasz a támogatható területek egységesített lehatárolása HIBAS 

 

IH  

Állítás Az első tervezési-programozási időszak 1989-ben kezdődött és 1993-
ig tartott. 

Igaz 

 

SC  

Kérdés A megosztott irányítás elve lényege 

Kép  

Válasz a Bizottság köteles vizsgálni a tagállamok Alapokkal kapcsolatos 
irányítási és ellenőrzési rendszereinek megfelelő működését 

HELYES 

Válasz lehetőség nyílik a tagállamok számára bizonyos megosztott 
irányításból származó kötelezettségek saját hatáskörben való 
ellátására 

HIBAS 

Válasz a döntéseket azon a lehető legalacsonyabb szinten kell meghozni, 
ahol a legtöbb információ áll rendelkezésre 

HIBAS 

 

IH  

Állítás A Strukturális Alapok közvetlenül pályázhatóak. Hamis 

 

SC  

Kérdés A Strukturális Alapok 2007-13-as költségvetése kapcsán a társfinanszírozás 

maximális mértékét, hány % - ban határozták meg azon tagállamok esetében, 

amelyek GDP-je a 2001-2003-as referencia-időszakban az EU25 átlagának 85%-a 

alatt volt? 

Kép  

Válasz 75%-ban HIBAS 

Válasz 80%-ban HIBAS 

Válasz 85%-ban HELYES 

 

IH  

Állítás Az ESzA a közösségi foglalkoztatáspolitikai, szociálpolitikai 
intézkedések, megvalósítását segíti elő 

Hamis 

 

SC  

Kérdés A mezőgazdasági politikához kapcsolódó pénzügyi alap létrehozásának dátuma 



Kép  

Válasz 1965 HIBAS 

Válasz 1984 HIBAS 

Válasz 1962 HELYES 

Válasz 1973 HIBAS 

 

IH  

Állítás Az ún. Közösségi Programokra a pályázás konzorciumokban történik, 
többnyire minimum 2-3 tagállambeli szervezet részvételével 

Igaz 

 

SC  

Kérdés Mit jelent az EGTC rövidítés? 

Kép  

Válasz európai gazdasági társulás HIBAS 

Válasz európai területi együttműködési csoportosulás HELYES 

Válasz európai gazdasági térségek együttműködése HIBAS 

 

SC  

Kérdés Mit jelent az n+3 szabály a kohéziós alap esetében? 

Kép  

Válasz ha a projekt elfogadásáról szóló bizottsági határozattól számított 
három éven belül nem kezdődik meg a kivitelezés, akkor az adott 
projektre allokálható források visszavonhatók 

HELYES 

Válasz ha a projekt elfogadásáról szóló bizottsági határozattól számított 
három éven belül nem fejeződik be a kivitelezés, akkor az adott 
projektre allokálható források visszavonhatók 

HIBAS 

Válasz ha a projekt elfogadásáról szóló bizottsági határozattól számított 
három éven belül nem kezdődik meg a kivitelezés, akkor az adott 
projektre allokálható forrásokra prolongációs kérelem benyújtása 
szükséges 

HIBAS 

 

SC  

Kérdés Az OTK1 elfogadására mikor került sor? 

Kép  

Válasz 1986-ban HIBAS 

Válasz 1996-ban HIBAS 

Válasz 1988-ban HELYES 

 

SC  

Kérdés Az Nemzeti Fejlesztési Tanács elnöke 

Kép  

Válasz a miniszterelnök HELYES 

Válasz az önkormányzati és területfejlesztési miniszter HIBAS 

Válasz a miniszterelnök által kinevezett személy HIBAS 

 

IH  



Állítás Az egyszerűsített értékelés keretében az NFÜ egyszerűsített bíráló 
bizottságot állít fel. Az egyszerűsített bíráló bizottság tagjainak száma 
– az elnökkel együtt - 5 fő. 

Hamis 

 


