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IH  

Állítás Az Európai Unió regionális politikája az Unió egyes régiói között 
fennálló különbségek csökkentésére irányuló közösségi politika, amely 
számszerűsíthető gazdasági jellemzők alapján kimutatható tartós 
regionális elmaradottság csökkentésére vagy megszüntetésére irányul. 

Igaz 

 

MC  

Kérdés Az alábbiak közül, melyek tartoznak a Maastrichti szerződés területfejlesztési 
céljai közé (több helyes válasz is lehetséges)? 

Kép  

Válasz a transzeurópai hálózatok /TEN/ kiépítése és fejlesztése HELYES 

Válasz Küzdelem a tartós munkanélküliség ellen HIBAS 

Válasz a nemzeti és regionális sokszínűség megóvása HELYES 

 

SC  

Kérdés Mikor fogadták el az Az Európai Unió Területi Agendáját a tagországok területi 
tervezésért és területfejlesztésért felelős miniszterei? 

Kép  

Válasz 2000-ben HIBAS 

Válasz 1992-ben HIBAS 

Válasz 2007-ben HELYES 

 

IH  

Állítás A regionális politikák másodlagos joganyaga körében a legfontosabbak 
a Strukturális Alapok működésére, azok koordinálására és forrásaik 
felhasználásra vonatkozó tanácsi rendeletek. 

Igaz 

 

IH  

Állítás A programozás elve előirányozza, hogy a regionális politika forrásait 
éves integrált programokra kell fordítani, olyan módon, hogy az egyes 
szektorokra vonatkozó intézkedések hatásai egymást erősítsék. 

Hamis 

 

SC  

Kérdés Mit jelent a pénzügyi koncentráció? 

Kép  

Válasz a fejlesztési célok számának csökkentését HIBAS 

Válasz a programok, projektek alsó és felső támogatási határértékének a 

rögzítését 
HELYES 

Válasz a támogatható területek egységesített lehatárolását HIBAS 

 

SC  

Kérdés Az alábbiak közül, melyik nem képezte az EU regionális politikájának 
eszközrendszerét a 2000-2006-ig terjedő időszakban (több helyes válasz is 
lehetséges)? 

Kép  



Válasz Közösségi Kezdeményezések HIBAS 

Válasz Kohéziós Alap HIBAS 

Válasz Közösségi Fejlesztési Alap HELYES 

 

IH  

Állítás Az ERFA szerepet vállal a különleges peremhelyzetben lévő régiók 
fejlesztésében. 

Igaz 

 

IH  

Állítás A vidékfejlesztésre jutó források, melyeket eddig az EMOGA 
Orientációs Szekciójából finanszíroztak, valamint a HOPE által nyújtott 
támogatások a 2007-es évtől nem képezik a Közös Agrárpolitika 
részét, hanem a kohéziós politikák keretében kerülnek finanszírozásra. 

Hamis 

 

SC  

Kérdés Mi hozta létre az Európai Beruházási Bankot? 

Kép  

Válasz A Maastrichti szerződés HIBAS 

Válasz Egységes Európai Okmány HIBAS 

Válasz Római szerződés HELYES 

 

MC  

Kérdés Az alábbiak közül, melyek tartoznak a 2000-2006 közötti Közösségi Programok 
körébe (több helyes válasz is lehetséges)? 

Kép  

Válasz Daphne HELYES 

Válasz CIP HIBAS 

Válasz MAP HELYES 

 

SC  

Kérdés A Kohéziós Alap kedvezményezetti státuszának egyik legfőbb kritériuma 2007 
előtt, hogy az adott tagállam GDP-je ne haladja meg a közösségi átlag  

Kép  

Válasz 75%-át HIBAS 

Válasz 85%-át HIBAS 

Válasz 90%-át HELYES 

 

SC  

Kérdés Az OTK2 elfogadásának éve 

Kép  

Válasz 2005 HELYES 

Válasz 2004 HIBAS 

Válasz 2006 HIBAS 

 

IH  

Állítás Az igazoló hatóság a tagállam által kijelölt nemzeti, regionális vagy Igaz 



helyi hatóság, illetve szervezet, amely a Bizottság részére történő 
megküldést megelőzően igazolja a költségnyilatkozatokat és az 
átutalási kérelmeket. 

 

SC  

Kérdés A tagállamok minden vidékfejlesztési programra vonatkozóan az alábbi 
hatóságokat kell, hogy kijelöljék  

Kép  

Válasz ellenőrző hatóság HIBAS 

Válasz irányító hatóság HELYES 

Válasz igazoló hatóság HIBAS 

 

IH  

Állítás A támogatások hazai intézményrendszerében a Kormány hagyja jóvá 
az operatív programokban megvalósítandó intézkedéseket részletesen 
kibontó akciótervek sarokpontjait – a tervezett intézkedések 
ütemezését, költségvetését, célrendszerét és célcsoportjait. 

Igaz 

 

SC  

Kérdés Ki gondoskodik A Fejlesztéspolitikai Irányító Testület működésének feltételeiről, 
valamint titkársági és ügyviteli feladatainak ellátásáról? 

Kép  

Válasz az NFÜ HELYES 

Válasz a MEH HIBAS 

Válasz a Nemzeti Fejlesztési Tanács HIBAS 

 

MC  

Kérdés Az alábbiak közül, melyek az NFÜ feladatai (több helyes válasz is lehetséges)? 

Kép  

Válasz tárgyalásokat folytat az Európai Unió intézményeivel a fejlesztési 
stratégia és az annak megvalósítására szolgáló operatív programok 
egyeztetése érdekében 

HELYES 

Válasz javaslatokat készít a Kormány fejlesztéspolitikai elveire és céljaira HELYES 

Válasz az alapokból származó támogatások ellenőrzésére és a belső 
kontrollokra vonatkozó hazai jogszabályok és módszertanok 
előkészítése, kidolgozása és folyamatos továbbfejlesztése 

HIBAS 

 

IH  

Állítás A Strukturális Alapok esetében az alapvetően követendő eljárásrend a 
nyílt pályázati rendszer alkalmazása, amennyiben több potenciális 
kedvezményezett is képes lehet a célkitűzéseknek megfelelő projekt 
megvalósítására. 

Igaz 

 

IH  

Állítás A benyújtott kifizetési kérelmeket a közreműködő szervezet irattári 
nyilvántartásba veszi, formai és tartalmi szempontból ellenőrzi és 
intézkedik a támogatás kifizetéséről az Európai Beruházási Bank 
rendszerén keresztül. 

Hamis 



 


