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általános elszámolhatósági szabályok
• kapcsolódik a projekt a vezető pályázó által benyújtott és a monitoring bizottság 

által jóváhagyott módon való megvalósításhoz – esetleges MÓDOSÍTÁSOK   
átvezetése;

• csak olyan költségeket tartalmaz, melyekre nem érkezett támogatás más uniós 
alapokból vagy hozzájárulás harmadik fél részéről – pl. projekt RENDEZÉNYEK 
SZPONZORAI;

• elengedhetetlen a projekt céljainak/outputjainak eléréséhez és nem merült 
volna fel, ha a projekt nem kerül megvalósításra  - LAPTOP

• az elszámolhatósági időszakon belül merült fel és került kifizetésre a 
kedvezményezett által; - a projekt zárónapját követő 2 hónapon belül ki kell 
fizetni (az összes tevékenységet a projekt zárónapjáig le kell zárni) KÖZBENSŐ 
JELENTÉSEK – ÖNKORMÁNYZAT PM HIVATAL!!!

• a kedvezményezett könyvelési rendszerében elkülönített könyveléssel került 
rögzítésre, vagy külön költséghelyet nyitottak kifejezetten a projekt céljaira; 

• a vonatkozó közbeszerzési – beszerzési szabályok betartásra kerültek;



általános elszámolhatósági szabályok

A költségeknek összhangban kell lenniük a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elveivel 
(gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség) – pl. 
PROJEKTOR, SÖRPAD vétel v. bérlés
Nem kérhető olyan költség megtérítése, mely a 
vonatkozó szabályok alapján nem számolható el, 
még akkor sem, ha szerepel a jóváhagyott 
pályázati formanyomtatványban. – Pl. 
Közbeszerzés nélkül pl. KÖZBESZERZÉSI 
SZAKÉRTŐ, MŰVÉSZEK HONORÁRIUMA



Levonások, korrekciók 

• Kommunikáció, nyilvánosság

– Kiadványok – kivitelezői szerződésben kikötni

– Rendezvények - foto shop

• Adminisztráció

– Rendezvények – létszám, jelenléti, dokumentálás 

– Time sheet – munkaidő nyilvántartás, bérkarton, 
több projekt, visszamenőleges adminisztráció



Levonások, korrekciók 

• Piaci ár igazolása

– Összeférhetetlenség

– Ajánlatkérés nem kellően részletezett

– Technikailag megfelelő, de nem piaci ár

• Közbeszerzés

– Többletmunka - pótmunka 



Levonások, korrekciók 

• Tanulmányok

– Hozzáadott érték hiánya – közbenső értékelés

– Szakmailag vitatható minőség – gyökérzetes 

• Fordítás

– Oldalszám

– Karakterszám

– karakterár 



Az ideális projekt menedzsment a 
határon átnyúló projektek 

megvalósítása során







• Előkészítés
– A szabályozási környezet ismerete 

• EU, Hazai, Program, 

– A megvalósítás szabályainak ismerete

• Megvalósítás
– Kompetens és felelős személyzet
– Megfelelő szakértelem

• Pénzügyi
• Szakmai
• Közbeszerzés/beszerzés
• Menedzsment



Nehezítő körülmények:
több program több projekt



• Kedves Eszter!

Már megint belebonyolódtunk a szabadságok kiszámolásába L((

PÉLDA: - a projektben ledolgozott órák: 40 óra

törvényileg szabályzott havi óra: 168 óra

a projektben dolgozó személy 3 napot volt szabadságon

Ön hogyan számolná ezekből az adatokból az elszámolható szabadságokat 
órában?! 

Tudom, hogy írtunk egy képletet, de az alapján sehogy sem jön ki Amit 1 
hónappal ezelőtt értettünk, azt most valahogy sehogy sem bírjuk 
összerakni :((( 

Legyen kedves a fenti példa alapján bemutatni, hogy hogyan jön ki az 
elszámolható szabadság órában.

Előre is köszönöm segítségét!



Nehezítő körülmények



• Kedves Attila!
Köszönettel megkaptam a hiánypótlási kérdéseket. 

Kellemes bizsergéssel tölt el a gondolat, hogy az 
elkövetkezõ néhány napban foglalkozhatok 
megválaszolásukkal.

Szeretettel várunk Benneteket a helyszíni 
ellenõrzésen. Amennyiben addig néhány 
kérdéssel kapcsolatban maradnak kérdéseink, 
kérnénk majd a helyszínen rövid konzultációs 
lehetõséget.

üdvözlettel



Nehezítő körülmények





From: Kutatási Központ
Sent: 
To: 
Subject: segítség

Kedves Eszter!

Szívem szerint felkiáltójelet tettem volna a tárgy után. Kérem ne vegye tolakodásnak a levelem. 

Megint magam maradtam és néha azt hiszem inkább kibírnám a világűr hidegét.

A 3. szakasz zárásához a papírmunkát megcsináltam, a villanyos részben kérném a segítségét. 

Valamelyik nap megpróbálom az IMIR-hez, a pénzügyi jelentéshez behívni Anettet 

Az szeretném kérdezni, hogy a harmadik szakasz szakmai jelentése (Aktivity rep.) output 

indikátorai hol vannak? A 2. szakasz zárásakor írtban csak a 2. szakaszig vannak meg.

Remélem kedden találkozunk.

Üdvözlettel, KG



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


