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IH  

Állítás Az Az Európai Unió strukturális politikája a tagállamok régióinak, 
gazdasági szektorainak, illetve társadalmi csoportjainak integrációját 
veszélyeztető szerkezeti problémák, megszüntetését célozza. 

Igaz 

 

SC  

Kérdés Az alábbiak közül, melyek tartoznak a Maastrichti szerződés területfejlesztési 

céljai közé 

Kép  

Válasz Az ipar hanyatlása által súlyosan érintett régiók helyzetének javítása HELYES 

Válasz a természeti erőforrások racionális és körültekintő felhasználása HIBAS 

Válasz a minőségi oktatás és képzés fejlesztése HIBAS 

 

SC  

Kérdés Mikor lépett hatályba a Lisszaboni Szerződés? 

Kép  

Válasz 2000-ben HELYES 

Válasz 2008-ban HIBAS 

Válasz 2009-ben HIBAS 

 

IH  

Állítás Az Európai Unió regionális politikája elsődleges jogforrásának a címe: 
a „Szociális és társadalmi kohézió”. 

Hamis 

 

IH  

Állítás Az arányosság elve szerint lehetőség nyílik a tagállamok számára 
bizonyos megosztott irányításból származó kötelezettségek saját 
hatáskörben való ellátására, amennyiben az adott operatív program 
finanszírozása tekintetében a tagállam részvétele meghaladja az 50%-
ot 

Hamis 

 

SC  

Kérdés Az addicionalitás elve 

Kép  

Válasz magában foglalja a környezet védelmét és állapotának javítását is, HIBAS 

Válasz azt célozza, hogy az uniós regionális politika forrásai ne 
helyettesíthessék az egyes tagállamok saját fejlesztési célú forrásait, 
hanem egészítsék ki azokat, 

HELYES 

Válasz alapján a Bizottság köteles vizsgálni a tagállamok Alapokkal 

kapcsolatos irányítási és ellenőrzési rendszereinek megfelelő 

működését 

HIBAS 

 

SC  

Kérdés Az alábbiak közül, melyik nem képezte az EU regionális politikájának 

eszközrendszerét a 2000-2006-ig terjedő időszakban 



Kép  

Válasz Strukturális Alapok HIBAS 

Válasz Közösségi Kezdeményezések HELYES 

Válasz EMOGA HIBAS 

 

IH  

Állítás Az Európai Szociális Alap kiemelten támogatja az innovatív 
tevékenységeket, valamint a nemzetek feletti és a régiók közötti 
együttműködést. 

Igaz 

 

IH  

Állítás 2007-től a LEADER+ szerepének a folytatását az Európai 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai 
Halászati Alap (EHA) látja el a kohéziós politikából kikerülve a közös 
agárpolitikán belül. 

Igaz 

 

SC  

Kérdés Mi hozta létre Az Európai Beruházási Alapot? 

Kép  

Válasz A Maastrichti szerződés HELYES 

Válasz Egységes Európai Okmány HIBAS 

Válasz Római szerződés HIBAS 

 

MC  

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

Kép  

Válasz EQUAL HELYES 

Válasz URBAN HELYES 

Válasz INTERREG III HELYES 

 

SC  

Kérdés A Kohéziós Alap támogatási feltétele, hogy az államháztartási hiány ne haladja 
meg a GDP 

Kép  

Válasz 2%-át HIBAS 

Válasz 3%-át HELYES 

Válasz 5%-át HIBAS 

 

SC  

Kérdés A céljellegű decentralizált alap (CÉDE) létrehozásának éve 

Kép  

Válasz 1997 HIBAS 

Válasz 1998 HELYES 

Válasz 1999 HIBAS 

 



IH  

Állítás A monitoring bizottság a tagállam által az egyes operatív programok 
számára kijelölt nemzeti, regionális vagy helyi hatóság vagy szerv, 
amely az irányítási és ellenőrzési rendszer hatékony működésének 
ellenőrzéséért felel. 

Hamis 

 

SC  

Kérdés A közreműködő szervezeteket szintén a tagállam jelöli ki általában, kinek a 
javaslatára? 

Kép  

Válasz az igazoló hatóság HELYES 

Válasz az ellenőrző hatóság HIBAS 

Válasz a monitoring bizottság HIBAS 

 

IH  

Állítás Nem a Kormány feladata az ÚMFT (Új Magyarország Fejlesztési Terv) 
és az operatív programok megvalósításának előrehaladásának az 
értékelése. 

Hamis 

 

MC  

Kérdés Az NFT tagjai (több helyes válasz is lehetséges): 

Kép  

Válasz regionális fejlesztési tanácsok képviselői  HELYES 

Válasz a miniszterek HELYES 

Válasz az NFÜ felsővezetői HIBAS 

 

MC  

Kérdés Az illetékes szakminiszter feladata (több helyes válasz is lehetséges): 

Kép  

Válasz jóváhagyja az NFÜ és a közreműködő szervezetek közti szerződést HELYES 

Válasz szervezi az Európai Unió strukturális és kohéziós politikájával 
kapcsolatos hazai feladatokat 

HIBAS 

Válasz javaslatot tesz az operatív program, illetve az akcióterv tartalmára HELYES 

 

IH  

Állítás A nyílt, egyfordulós pályázat alkalmazása gyakori, amikor a pályázó 
célcsoport behatárolható és viszonylag kisszámú. 

Hamis 

 

IH  

Állítás A projektek monitoringja lénygében egyfajta ellenőrzési eljárás, 
melynek célja a szabálytalanságok feltárása és a projekt 
előrehaladásának a vizsgálata. 

Hamis 

 


