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Az Európai Integrációs Alapból társfinanszírozott projektekkel kapcsolatban megállapított szabálytalanságok 
 

Az alábbi adatokat a 2007-2013. közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető 

szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és kontrollrendszerekről szóló 23/2012. (IV. 26.) BM rendelet 51. § (8) bekezdése 

alapján közzé kell tenni: 

 

Végső kedvezményezett 

 

Projekt címe és 

azonosítószáma 

 

Szabálytalanság elkövetésének 

módja 

Szabálytalanság 

következménye 

Szabálytalansággal 

érintett összeg
1
 

Mosoly Nővérszolgálat és 

Egészségvédő Egyesület 

„Együtt lenni jó” 

EIA/2007/3.1.2.2.  

Az ÁSZF 8.1.b. pontja szerinti 

szerződésszegés, mely szerint  

a Kedvezményezett a projekt 

megvalósítása során a projekt 

szakmai, pénzügyi tartalmát 

érdemben befolyásoló valótlan, 

hamis adatot 

közölt/szolgáltatott, 

nyilatkozata valótlannak 

bizonyult. Ez megalapozta a 

csalás (Btk. 314.§) alapos 

gyanúját.  

Elállás a támogatási 

szerződéstől, a támogatás 

visszakövetelése, csalás 

gyanúja miatt büntető 

feljelentés tétele. 

4.393.087 Ft  

 

International Language 

School Debrecen 

Nyelviskola Kft. 

 „Befogadottak magyar 

nyelvoktatása” 

EIA/2009/3.1.2.1. 

Intézmény-akkreditáció 

visszavonása miatt, a 

visszavonással érintett 

projektidőszak költségei 

megvonásra kerültek. (A 

A támogatás 

visszakövetelése az 

intézményakkreditáció 

visszavonásával érintett 

projekt megvalósítási 

4 374 142 Ft 

                                                 
1
 A szabálytalansággal érintett összeg: A projekt teljesítésével kapcsolatos költségtétel(ek) értéke, szerződés vagy szerződés meghatározott részének értéke, amellyel 

kapcsolatban a szabálytalansági gyanú felmerült. Ez képezi alapját a pénzügyi korrekciónak, vagy a pénzügyi korrekció számításának. 
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Végső kedvezményezett 

 

Projekt címe és 

azonosítószáma 

 

Szabálytalanság elkövetésének 

módja 

Szabálytalanság 

következménye 

Szabálytalansággal 

érintett összeg
1
 

felnőttképzésről szóló 2001. 

évi CI. törvény 21. § (3) 

szerint európai uniós források 

terhére kizárólag olyan 

felnőttképzési intézmény 

támogatható, amely a 

támogatás teljes időtartama 

alatt biztosítja, hogy a FAT 

által kiállított, hatályos 

intézményakkreditációs 

tanúsítvánnyal rendelkezzen.) 

időszakra. 

 

International Language 

School Debrecen 

Nyelviskola Kft. 

 „Intenzíven magyarul” 

EIA/2010/3.1.2.1. 

Intézmény-akkreditáció 

visszavonása miatt, a 

visszavonással érintett 

projektidőszak költségei 

megvonásra kerültek. (A 

felnőttképzésről szóló 2001. 

évi CI. törvény 21. § (3) 

szerint európai uniós források 

terhére kizárólag olyan 

felnőttképzési intézmény 

támogatható, amely a 

támogatás teljes időtartama 

alatt biztosítja, hogy a FAT 

által kiállított, hatályos 

intézményakkreditációs 

Elállás a támogatási 

szerződéstől, a támogatás 

visszakövetelése. 

12 328 750 Ft 
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Végső kedvezményezett 

 

Projekt címe és 

azonosítószáma 

 

Szabálytalanság elkövetésének 

módja 

Szabálytalanság 

következménye 

Szabálytalansággal 

érintett összeg
1
 

tanúsítvánnyal rendelkezzen.) 

Református Missziói 

Központ 

 „Jeruville” 

EIA/2010/3.1.3.3. 

A tájékoztatás és 

nyilvánosságra vonatkozó, 

2008/457/EK határozat 34 és 

35. cikkének megsértése és az 

ÁSZF 11.1. pontjának 

megsértése. 

A projekt tájékoztatásra és 

nyilvánosságra vonatkozó 

költségeit, azaz a 

„weboldalkészítés (és 

domainregisztráció, tárhely)”, 

a „szórólap” és a 

„poszter/matrica” költségeit – 

„hirdető tábla” kivételével – 

elszámolni nem lehet; az 

elszámolható költségek 

összege így 204 350 Ft-tal 

csökken. 

204 350 Ft 

Budapesti Corvinus 

Egyetem 

„Felmérés a bevándorlók 

civil integrációjáról” 

EIA/2010/3.1.5.5.  

 

A közbeszerzésekről szóló 

2003. évi CXXIX. tv. (Kbt.) 

99. § (1) bek. megsértése (a 

Kedvezményezett nem az 

ajánlat tartalmának 

megfelelően, nem pontosan a 

szerződésben meghatározott 

módszert alkalmazott úgy, 

hogy szerződés módosítására 

később nem került sor.)  

A 99 688 Ft összegű pénzügyi 

korrekció megfizetése. A 

pénzügyi korrekció 

mértékének meghatározása 

során figyelembe vették, hogy 

harmadik fél által biztosítandó 

adatszolgáltatás hiánya 

nagymértékben hozzájárult a 

szabálytalanság 

kialakulásához, továbbá a 

drágább kutatási módszer 

azonos áron történő 

elvégzését.  

5 981 250 Ft 

 

 


