
 

Okirat száma: EUTAF-I/00001/002/2023 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Európai 
Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 

1.1.2. rövidített neve: EUTAF 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Directorate General for Audit of European Funds (DGAEF) 

1.2.2. francia nyelven: Direction Générale pour l’Audit des Fonds Européens (DGAFE) 

1.2.3. német nyelven: Hauptdirektion für Audit von Europäischen Subventionen (HDAES) 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2010. július 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: az Európai Támogatásokat 
Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 

2.3. A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: az Európai Támogatásokat 
Auditáló Főigazgatóságról és a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében az 
Európai Bizottság kérésére elfogadott egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi XLIV. 
törvény 

2.4. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.4.1. megnevezése: Országgyűlés 

2.4.2. székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. 

2.5. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
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 megnevezése székhelye 

1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 13. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 

3.1.2. székhelye: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság ellátja 
az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról és a kondicionalitási eljárás 
eredményes lezárása érdekében az Európai Bizottság kérésére elfogadott egyes törvények 
módosításáról szóló 2022. évi XLIV. törvényben meghatározott európai uniós pénzügyi 
alapok és más nemzetközi támogatások tekintetében ellenőrzési hatósági, audit hatósági, 
audit szervi és egyéb ellenőrzési vagy audit feladatokat. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

A) Ellenőrzési hatósági feladatok ellátása a 2007-2013. közötti időszakban az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap tekintetében. 

B) Audit/Ellenőrzési hatósági feladatok ellátása a 2014–2020 közötti programozási 
időszak tekintetében: 

a) az Európai Regionális Fejlesztési Alappal, az Európai Szociális Alappal, a Kohéziós 
Alappal, a Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási 
Alappal, az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal, valamint az ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezéssel, 

b) a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alappal, 

c) a Belső Biztonsági Alappal, 

d) a transznacionális Duna Programmal, 

e) az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programmal, 

f) az Interreg V-A Magyarország–Horvátország Együttműködési Programmal, 

g) az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködés 
Programmal, 

h) a Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési 
Programmal kapcsolatban, 
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i) valamint az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források 
felhasználásáról szóló kormányrendeletben meghatározott ellenőrzési hatósági 
feladatok vonatkozásában. 

C) Egyéb európai uniós és nemzetközi támogatások törvény által meghatározott 
ellenőrzési feladatai, valamint az azokhoz kapcsolódó tervezési, beszámolási, illetve 
zárónyilatkozat-kiadási feladatok ellátása, különösen 

a) az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programokkal kapcsolatos ellenőrzések; 

b) az európai területi együttműködési programokkal kapcsolatos ellenőrzések; 

c) a Norvég Finanszírozási Mechanizmussal, illetve az EGT Finanszírozási 
Mechanizmussal kapcsolatos ellenőrzések; 

d) a Svájci–Magyar Együttműködési Programmal kapcsolatos ellenőrzési feladatok; 

e) az Európai Unió Szolidaritási Alapjával kapcsolatos ellenőrzési feladatok; 

f) a Brexit Alkalmazkodási Tartalékkal (Brexit Adjustment Reserve) kapcsolatos 
ellenőrzési feladatok. 

D) Nemzetközi szerződés vagy megállapodás alapján a nemzetközi és európai uniós 
támogatások tekintetében közös ellenőrzéseket végezhet a szerződésben vagy 
megállapodásban meghatározott szervezettel. 

E) Audit hatósági feladatok ellátása a 2021-2027. közötti programozási időszak 
tekintetében: 

a) az Európai Regionális Fejlesztési Alappal, 

b) az Európai Szociális Alap Plusszal, 

c) a Kohéziós Alappal, 

d) az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra Alappal, 

e) az Igazságos Átmeneti Alappal, 

f) a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alappal, 

g) a Belső Biztonsági Alappal, 

h) a Határigazgatási és Vízumeszközzel, 

i) a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszközzel 

kapcsolatban. 

F) Audit feladatok ellátása a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközzel kapcsolatban. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságot a főigazgató vezeti. A főigazgatót a 
miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök öt évre nevezi ki. A főigazgatóra a 
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különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi 
CVII. törvényt az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról és a kondicionalitási 
eljárás eredményes lezárása érdekében az Európai Bizottság kérésére elfogadott egyes 
törvények módosításáról szóló 2022. évi XLIV. törvény szerinti eltérésekkel kell alkalmazni. 
A főigazgató megbízatása lejártával újra kinevezhető. A főigazgató közszolgálati 
jogviszonyával összefüggő, törvényben nem nevesített munkáltatói intézkedéseket a 
Főigazgatóság szervezeti és működési szabályzatában kijelölt főigazgató-helyettes teszi 
meg. A miniszterelnök a főigazgató jogviszonyának megszüntetése iránt bíróság előtt 
közigazgatási pert indíthat, ha 

a) az Integritás Hatóság a 28. § (8) bekezdése, a 28. § (12) bekezdése vagy a 29. § (5) 
bekezdése alapján kezdeményezi a főigazgató jogviszonyának megszüntetését, vagy 

b) a kinevezése feltételei már nem állnak fenn. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 köztisztviselői jogviszony 
a különleges jogállású szervekről és az általuk 
foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. 
törvény 

 
 



ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján  a  Magyar  Államkincstár  nevében  igazolom,  hogy  jelen  alapító  okirat  módosításokkal  egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a EURÓPAI TÁMOGATÁSOKAT AUDITÁLÓ
FŐIGAZGATÓSÁG  2023.  január  03.  napján  kelt,  2023.  január  01.  napjától  alkalmazandó  EUTAF-
I/00001/001/2023 okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2023. január 09.
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Csaba Károly


Egyedi azonosítója: KT88085


Beosztása: törzskönyvi referens


Szervezeti egység megnevezése: Törzskönyvi és Jogi Informatikai Főosztály


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartási Osztály


A hitelesítés időpontja: 2023.01.09 14:06:37


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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