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I. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA

Amennyiben megtörtént a szerződéskötés és elérkezett a projekt futamidejé-
nek a kezdete indulhat a megvalósítás. Sok esetben ilyenkor még nem érke-
zik meg a támogatás, sőt előfordulhat, hogy néhány hónapot késik, ilyenkor 
olyan tevékenységeket kell elvégezni, amelyeknek nincs költsége, vagy pedig 
meg tudjuk beszélni a feladatot elvégző személlyel, céggel, hogy kifizetjük a 
szolgáltatást, vagy az árut, amint megérkezik a támogatás. Ezért érdemes jó 
kapcsolatokat kialakítani a környezetünkben, hogy meglegyen a bizalom a 
szervezetünk iránt.

A projekt olyan összefüggő tevékenységek sorozata, amely valamilyen 
kitűzött eredmény elérésére irányul, meghatározott idő alatt végzendő el, és 
többnyire adott költségkeret megtartásával. 

Saját projektünk is sok kis tevékenységből áll össze, amelyeket meghatá-
rozott idő alatt el kell végeznünk, hogy eredményt tudjunk felmutatni. Erre 
meghatározott pénzkeret áll a rendelkezésünkre.
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A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELEMEI

A projekt megvalósítása több elemből áll. Ezek az elemek a megvalósítás során 
jönnek létre. Nagyobb projektek esetében, tudatosan megtervezzük előre eze-
ket a részleteket, folyamatokat, de sok esetben csak úgy spontán a megvalósí-
tás során alakulnak ki ezek az elemek.

Projektszervezet: A megvalósításban érintett szereplők és szervezetek 
összessége valamint a közöttük kialakított együttműködés rendszere.

A projekt megvalósításához létre kell hozni a projektszervezetet. Ebbe 
beletartozik minden olyan érintett szervezet vagy személy, aki valamilyen 
módon szerepel a megvalósításban, és ide soroljuk a kialakított kapcsolatokat 
és együttműködéseket is. A résztvevők összetétele és munkája nagymértékben 
befolyásolhatja a megvalósítás hatékonyságát, sikerét. Amennyiben lelkes, 
tenni akaró, önszerveződő, hozzáértő személyekből áll össze a projektszer-
vezet, sokkal nagyobb esélye van a sikeres megvalósításra, mintha érdektelen, 
csak a támogatásért aktívkodó, nem hozzáértő személyekből tevődne össze.

A projektszervezet a tartalomtól függően általában az alábbi szereplőkből 
áll:

projektvezető (menedzser) 
projekt munkatársak, projekt asszisztens 
önkéntesek 
megvalósításba bevont alcsoportok 
külső tanácsadók és szakértők 
alvállalkozók 

A projektszervezet megalakítása során meg kell határoznunk, hogy:

mely személy/szervezet, mely alcél megvalósításába kapcsolódik be. Itt  
általában előtte felmérjük, hogy a személy/szervezet, akit be szeretnénk 
vonni a munkába, milyen tevékenységekhez ért, mi az érdeklődési köre, 
mi az, amit szívesen elvállal. A kapott információk alapján eldöntjük, 
hogy mely tevékenységekbe tudjuk hatékonyan bekapcsolni.
milyen feladatot tud elvégezni és ezért milyen felelősséget vállal magá- 
ra. A konkrét feladatok kiosztásánál ismerni kell a szereplőket, szük-
séges az egymás közötti bizalom, illetve hogy jól felmérjük, hogy kire, 
mit bízhatunk, mekkora felelősséget vállalhat. 
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a feladat végrehajtásához milyen eszközöket biztosít, illetve használ fel.  
Ezt a kérdést közösen kell a résztvevőkkel megbeszélni, hogy pontosan 
milyen eszközöket igényelnek, továbbá, hogy mi mit tudunk biztosítani 
a tevékenység megvalósítása során.

Projektmegbízás: Feladatok meghatározása a projektcsapat (és annak 
tagjai) számára a projekt megkezdéséhez. 

A feladatokat érthetően kell meghatározni, időpontot, helyszínt, és az 
egyéb fontos részleteket konkrétan közölni, hogy megvalósításban résztvevők 
is pontosan tudják, hogy kire milyen feladat és felelősség hárul és hogy kin, 
mit lehet számon kérni.

PROJEKTVEZETŐ (MENEDZSER): Az a szakember, aki a projekt szakmai és 
pénzügyi sikerességét biztosítja, a megvalósítás során felmerülő döntéseket 
meghozza, és a szükséges vezetési és koordinációs feladatokat elvégzi. 

A projektirányítási munkához bizonyos képességek szükségesek, amit 
figyelembe kell venni, amikor döntünk arról, hogy ki legyen a projektvezető.

Fontos, hogy kellő szakmai ismerettel rendelkezzen a projekt témájával 
kapcsolatban, de az alábbi tulajdonságok, készségek és ismeretek is szüksége-
sek egy projektvezető számára:

A strukturált feladat- és problémamegoldási folyamat és technikák  
ismerete. Tudnia kell meghatározni a feladatokat, a felmerülő gondokat 
elemezni és megoldásokat találni rá, mindezekre léteznek különböző 
technikák, amiket tanulni lehet.
Értekezletvezetés és csoportirányítás (facilitáció). Időnként értekezletet  
is kell vezetnie, vagy döntéshozást elősegítenie a tárgyalások, a problé-
mamegoldó megbeszélések során. 
Eltérő szándékok és érdekek kezelése, közös cél érdekében való együtt- 
működésük fenntartása (együttműködésen alapuló problémamegoldás). 
A projektmegvalósítás során bármikor felmerülhetnek nézeteltérések, 
amelyeket mielőbb el kell simítani, hogy a projekt sikeresen valósuljon 
meg. A nézeteltérést a projektvezetőnek kell elsimítani a felek között, 
olyan módon, hogy folytatódjon az együttműködésük.
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Kommunikációs és prezentációs készségek. Mindkét készséget gyakran  
kell alkalmaznia a projekt megvalósítása során, hiszen folyamatosan 
kommunikálnia kell a résztvevőkkel, partnerekkel, szolgáltatókkal és 
egyben sikeresen prezentálni a nyilvánosság felé az adott programot.
Feladatmegoldó csoportok irányítása. A projektvezető a projekt meg- 
valósítása alatt a meghatározott feladatokat és a munkát is koordinálja, 
megoldási lehetőségeket keres, folyamatosan ellenőrzi a folyamatokat, 
és a végén elkészíti a projekt értékelését.
Döntési és képviseleti technikák és készségek. Ismernie kell ezeket a  
technikákat, hogy föl tudja állítani a fontossági sorrendet, amiből a 
döntések születnek, az érdekek képviselete során tudjon hatékonyan 
érvelni, kompromisszumot kötni.

Felelsségek és szerepek: A projekt megvalósítása során gyakorlati 
szempontból a felelősség az illetékes projektvezetőé. Ő felel a projekt időbeli 
és pénzügyi ütemezésének betartásáért, a meghatározott szerepek kialakítá-
sáért, feladatok megvalósításáért, és összességében a projekt sikeres végrehaj-
tásáért.

Projektmenedzsment: Minden olyan feladat, szervezet, eszköz és tech-
nika, amely szükséges a projektvezetéshez.

Amennyiben jól szeretnénk irányítani projektünket, mindenképpen nélkü-
lözhetetlen egy részletesen előkészített projektterv, amelyet minden olyan 
személynek bemutatunk, aki a megvalósításban részt vesz, vagy valamilyen 
módon érintett. A megvalósulás során időről időre egyeztető megbeszéléseket 
hívunk össze, megvitatjuk az elvégzett, vagy elvégzésre kerülő feladatokat, a 
felmerülő problémákat, megoldásokat keresünk, és a projekttervet hozzáiga-
zítjuk az adott helyzethez. 
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EGYÜTTMŰKÖDÉS A PAR TNEREKKEL

A partnerségben megvalósított projekt általában pozitív hatást kelt a támogató 
felé, és nagyobb a hatékonysága is, amennyiben több partner vesz részt benne. 
Arra nagyon ügyeljünk, hogy csak megbízható partnerekkel működjünk 
együtt, olyanokkal, akikről tudjuk, hogy megfelelően elvégzik a megbeszélt 
feladatokat és pénzügyi szempontból is teljesítik az elvárásokat.

Amennyiben partnerekkel együttműködésben valósítjuk meg a projektet, 
a szakmai hátterének biztosítása szempontjából nagyon kedvező, ha az adott 
témában, területen meghatározó intézmények minél szélesebb köre megjele-
nik a projektben.

Azokat a személyeket, és szakmai szervezeteket, akik majd a későbbiekben 
valamilyen módon részesülnek a projekt eredményeiből, vonjuk be a projektbe, 
folyamatosan tájékoztassuk őket az elért eredményekről és kérjünk visszajel-
zést.

A projektcsapat, ill. a projektvezető feladata, hogy a projektben szereplő 
partnerek közötti viszonyokat harmonikus állapotban tartsa. A nézeteltéré-
sekre is fel kell készülniük, illetőleg közösen meg kell előzniük azokat. A 
sikeres megelőzéshez, a kölcsönös együttműködés kialakításához elemezni 
kell a projektben szereplő partnerszervezetek érdekeit.
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A FÜGGETLEN TANÁCSADÓK, SZAKÉR TŐK ÉS ALVÁLLALKOZÓK SZEREPE 
A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

A független tanácsadókat, szakértőket és alvállalkozókat vagy pályázat útján, 
vagy felkérés alapján alkalmazzuk a projektben valamilyen feladat elvégzésére. 
Fontos, hogy a projektcsapat megbeszélje és jól, érthetően megfogalmazza a 
szakértőkkel szemben támasztott elvárásait, s ügyeljen arra, hogy a szakértők 
hozzájussanak minden fontos információhoz, amire szükségük van a munká-
juk színvonalas elvégzéséhez. Ilyen működés mellett elvárható a szakértőktől, 
alvállalkozóktól a pontos, odaadó munkavégzés.

A projektcsapat legfontosabb feladatai a szakértőkkel, tanácsadókkal,  al vál-
lalkozókkal:

Feladat meghatározása és szerződéskötés. A szakértőkkel, tanácsadók- 
kal szerződést kötünk, amelyben részletesen megfogalmazzuk a felada-
taikat, elvárásokat, időpontokat, helyszínt és minden más adatot, ami 
fontos a munkájuk végzése szempontjából. Amennyiben a munkavégzés 
folyamán valamilyen gond merül fel, lehet hivatkozni a szerződésben 
megfogalmazottakra.
Együttműködés, nyomon követés, a célok megvalósításának figyelése  
és segítése. Törekedjünk a szakértőkkel való közös együttműködésre. 
Folyamatosan kövessük és segítsük a célok megvalósítását. Rögtön jelez-
zük, amennyiben észleljük, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan 
azt elképzeltük, hogy a szakértők időben tudjanak rá reagálni.
Szerződésértékelés és lezárás. Amikor a független tanácsadók, szakér- 
tők, alvállalkozók befejezték a munkájukat, mindenképpen értékeljük 
az elvégzett tevékenységet, valamint írásban is igazoljuk azt. Egyes 
támogatók kérik elszámoláskor a teljesítésigazolást az elvégzett feladat-
ról, amit a támogatott szervezet állít ki. 
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ÖNKÉNTESEK SZEREPE A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSBAN

Vajdaságban a civil szervezetek nagy része önkéntes alapon tevékenykedik. 
Nagyon ritka az a szervezet, amely főállású alkalmazottal rendelkezik. Ezért 
is nagy a jelentősége az önkéntesek szerepének egy-egy projekt megvalósítá-
sánál, és egyben a szervezet működtetésénél. Ők idejüket, tudásukat adják 
önként, fizetés elvárása nélkül. A folyamatos együttműködés érdekében 
figyelembe kell venni, hogy mit vár el az önkéntes a szervezettől és a szervezet 
milyen feladatokkal fogja megbízni őt. Érdemes kikérni véleményüket, meg-
kérdezni őket, bevonni a döntéshozásba, ezzel is bizonyítva, hogy komolyan 
vesszük tevékenykedésüket. Alapvető követelmény, hogy amikor elvégezték 
a munkát, visszajelzést kapjanak a projektvezetőtől, és tanácsokat, hogy a 
jövőben hogyan tudnák még jobban elvégezni a rájuk bízott feladatot. Mivel 
az önkéntes munkáért nem jár fizetés, tőlük más módon kell számon kérni a 
feladatok elvégzését, továbbá jutalmazni is másként kell őket, mint a fizetett 
alkalmazottakat.

Fontos, hogy a projektmegvalósítás során olyan munkacsoportba tartozza-
nak, melynek céljait és értékrendjét magukénak érzik. 

A jól elvégzett munkájukat mindenképpen jutalmazni kell valamilyen 
módon, mert az elismerés mellett ez a legjobb motiválás. Minden egyes 
alkalommal köszönjük meg a segítséget az önkéntesnek, ne csak a mun-
káját értékeljük, lássuk meg benne az embert is, önkénteseinket szólítsuk 
nevükön, említsük meg az önkéntesek nevét különböző kiadványainkban és 
beszámolóinkban, a dolgozók szabad idejükből áldozzanak az önkéntesekre. 
Ünnepelhetünk önkéntes napot, adományozhatunk Év Önkéntese címet, küld-
hetünk születésnapi/névnapi üdvözlőlapot. A jutalmazást célszerű legalább 
évente egyszer valamilyen fogadás, ünnepség formájában megtenni, ahol 
együtt ünnepel az egész csapat.
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A PROJEKTFELÜGYELET, NYOMON KÖVETÉS (MONITORING)

A projektvezető és a projektcsapat fő feladatai a projektfelügyelet és -irányítás, 
hogy a projekt a kitűzött célok elérése felé haladjon. Ezért szükséges a folya-
matos információgyűjtés és -elemzés a megvalósítás alatt. Ezt a tevékenységet 
nevezzük nyomon követésnek (monitoring).

A nyomon követés céljai: 

figyelemmel kísérni a projekt előrehaladását, és azt összehasonlítani a  
pályázatban leírt tervekkel és célokkal. 
biztosítani a megvalósítás során a projekt céljának elérését. 
folyamatos adatgyűjtés annak érdekében, hogy projektvezető és a pro- 
jektcsapat információkhoz jussanak a megvalósított feladatokkal kap-
csolatban, és szükség esetén befolyásolhassák annak menetét.

A nyomon követés során három alapvető módon szerezhetünk információt:

Helyszíni ellenőrzéssel: kimegyünk a helyszínre megfigyelni a megva- 
lósítás folyamatát és jelentést írunk róla.
A projekt megvalósítása alatt időközönként kötelező írásos (adatokat  
és/vagy szöveges értékeléseket tartalmazó) jelentések írásával.
Információs beszámoló vagy értékelő munkamegbeszélések megtartá- 
sával, ahol megbeszéljük az elért eredményeket, felmerülő gondokat.
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A LÁTHATÓSÁG ÉS A KOMMUNIKÁCIÓ

Mindegyik projekt megvalósításánál biztosítani kell a folyamatos tájékozta-
tást, a projekt jó hírének fenntartását. Ez nagyon fontos a résztvevő szerveze-
tek számára, és a projektcsapat számára is. Ilyen módon értesül a nyilvánosság 
a programról, emellett, minél többen tudnak róla, annál nagyobb lesz az 
érdeklődők köre, fokozódik a népszerűsége. 

Minden elérhető kommunikációs eszközt (rádió, tv, internet, írott sajtó) 
fel kell használni, hogy tájékoztassuk a polgárokat a projekt eredményeiről, 
és minden esetben kötelező a támogató nevének a megemlítése, esetleg a 
logójának a feltűntetése. Az átláthatóság, a hiteles tájékoztatás alapvető köve-
telmény és igény. 

Ennek érdekében előre meg kell tervezni és a projektmenedzsernek (illetve 
a projektcsapatnak) kézben kell tartania a tájékoztatást. 

A projekt megvalósítása alatt történő tájékoztatási folyamat megtervezésé-
nél négy kérdése kell választ adni:  

Mikor tájékoztatni? 
Miről tájékoztatni? 
Ki tájékoztasson? 
Hol és hogyan adjon információt? 

Mikor? Rendszeres időközönként kell tájékoztatást nyújtani, lehetőleg a 
részeredmények megjelenésekor. 

Miről? Leghatásosabb, amikor a külvilág számára is érzékelhető részered-
ményekről tájékoztatunk.

Ki? Természetesnek tekinthető, hogy azok akarnak bejelentéseket tenni, 
akik az adott eredményt létrehozták. Mégis hitelesebb, ha néha olyan szemé-
lyek nyilatkoznak, akiket a közvélemény, az adott projekt, program szempont-
jából, elfogulatlannak és hitelesnek tart.

Hol és hogyan? A legváltozatosabb formában, mindig a célcsoportnak 
megfelelő szinten és tartalommal tájékoztassunk. Ügyelni kell arra is, hogy 
olyan kommunikációs eszközt használjunk, amely segítségével a mi célcsopor-
tunkhoz eljut az információ. 
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A nyilvánosság minimális követelményei általában a következőek:

Egyes nagy projekteknél a szervezet székhelyén/működési helyén kihe- 
lyezett tájékoztató felirat.
Honlap működtetése esetén a támogató nevének/logójának a megjele- 
nítése.
Esemény megvalósítása esetén az esemény hivatalos irataiban a támo- 
gató nevének/logójának feltüntetése (meghívó, jelenléti ív, sajtóközle-
mény), valamint az esemény helyszínén tájékoztató feliraton.
Kiadványok esetén a kiadványban támogatóként történő feltüntetés. 

A nyilvánosság tájékoztatása történhet a már említett kommunikációs 
eszközökön keresztül a következő módon: sajtótájékoztató megszervezése, 
interjúadás, cikk formájában, hír formájában, honlapon keresztül, hírlevélen 
keresztül.

Tárgyi dolgokat is készíthetünk a projekt népszerűsítése céljából: molinó 
(reklámponyva), roll-up (fém tartószerkezetre szerelt felcsavarható reklám-
eszköz), plakát, röpcédula, brosúra, notesz, dosszié, toll, kulcstartó és más 
reklámtárgyak. 
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ÉR TÉKELÉS – EVALUÁCIÓ

A projekt befejezése után nagyon fontos az értékelés elkészítése. Már a 
megvalósítás folyamata alatt is lehet időközönként értékelést készíteni, hogy 
lássuk, az elért részeredményeket. Gyakran előfordul, hogy megvalósítjuk a 
projektet és az értékelés elmarad, pedig a további tevékenységünk során is 
felhasználhatjuk az értékeléskor kapott eredményeket, visszajelzéseket. Ezzel 
megakadályozhatjuk, hogy ugyanazt a hibát kétszer elkövessük, vagy pedig 
ismerjük már a résztvevők igényeit és tudjuk, hogyan szervezzünk meg bizo-
nyos programokat.

Az értékelés fő célja, hogy felmérjük a projekt sikerét és hatását. 
Az összefoglaló értékelés az alábbi alapvető kérdésekre ad választ:

Sikeres volt-e a projekt?  
Mik voltak az erősségei és gyengeségei? 
Milyen mértékben teljesítette a projekt vagy program az általános cél- 
kitűzéseket?
Milyen haszna származott a résztvevőknek a projektből? 
Az eredmények igazolják-e a projekt költségeit? 

Általában azért kell értékelést végezni, mert:

Tanulni akarunk, és fejleszteni szeretnénk képességeinket 
Ellenőrizni akarjuk, hogy mit értünk el tevékenységeink eredményeként 
Szeretnénk megerősíteni és hasznosítani a tanultakat 
Ellenőrizni akarjuk, hogy mennyire vagyunk hatékonyak 
Látni akarjuk, hogy hol tudunk fejlődni 
Tanulásra, fejlődésre akarjuk ösztönözni a résztvevőket. 

Különböző módszerek alkalmazásával készíthetjük el az értékelésünket: 
kérdőívet töltetünk ki a résztvevőkkel, interjút készíthetünk velük és rögzít-
hetjük a válaszokat, esszé formájában kérhetjük tőlük a véleményük leírását, 
a résztvevők szóbeli reakciói, visszajelzései alapján, a projekt során készült 
fényképek, valamint a megjelent sajtóanyag alapján.
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EREDMÉNYEK TERJESZTÉSE – DISSZEMINÁCIÓ

A DISSZEMINÁCIÓ a projekt eredményeinek terjesztése különböző módsze-
rekkel. Erre a tevékenységre azért van szükség, hogy a megvalósított projekt 
hatása, és a projekt megvalósítására fordított források hasznosulása a lehető 
legnagyobb lehessen.

A disszemináció általában külföldi pályázatok esetében kötelező, de egy-
ben projekteket megvalósító szervezet érdeke is. Már a pályázatban is le kell 
írni, hogy hogyan fogja a szervezet a projekt eredményeit terjeszteni. Jobb 
minőségű projekttermékek, a projekt erőforrásainak kibővítése, bővülő hazai 
és nemzetközi kapcsolatrendszer, újabb együttműködések, akár újabb projek-
tek várhatók tőle.

Az eredményeket a következő módon terjeszthetjük: konferencia, szemi-
nárium, termékbemutató, kiállítás szervezésével, elektronikus média segítsé-
gével, szórólap, brosúra készítésével, hírlevél szétküldésével, cikkek, önálló 
kiadványok megjelentetésével, honlap készítésével.  
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MEGVALÓSÍTÁS SORÁN FELMERÜLŐ MÓDOSÍTÁSOK

Amennyiben valami okból kifolyólag nem tudjuk a pályázatban leírt módon 
megvalósítani a projektet, tartalmilag vagy pénzügyileg, akkor a projekt 
futamidején belül módosítási kérelmet kell beadni, ahol indokoljuk a változá-
sokat. Miután megkapjuk az értesítést a módosítási kérelmünk elfogadásáról, 
attól kezdve a tartalmilag és pénzügyileg módosított változat az érvényes. 
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II. A MEGVALÓSÍTOTT PROJEKT ELLENŐRZÉSE

A támogató a megvalósított projekteket kétféle módon ellenőrzi:

I. Miután lejár a projekt futamideje, be kell nyújtani a záró beszámolót. 

A záró beszámoló két részből áll: 1. szakmai beszámoló, 2. pénzügyi elszá-
molás. Az elszámolás benyújtásának határideje a támogatási szerződésben 
szerepel. Általában 30 nap áll rendelkezésre a projekt futamidejének lejárta 
után.

A záró beszámolót két példányban kell elkészíteni, egyik példányt elküld-
jük a támogatónak, másik példány pedig megmarad a támogatott szervezet-
nek. A záró beszámolóhoz tartozó összes dokumentációt általában 10 évig 
kell megőrizni.

A záró beszámoló határidőre történő beküldése után, támogatótól függően, 
egy vagy két hiánypótlási lehetőség van, amennyiben valamilyen dokumen-
tumot nem küldtünk be, vagy valamit nem jól számoltunk el. A támogató 
ilyenkor e-mailben vagy postai úton értesíti a támogatottat, és meghatározza, 
mennyi időn belül kell elküldeni a hiányzó okmányokat. Amennyiben nem 
küldik be a hiánypótlást a határidő lejárta után, a támogató visszakövetelheti 
a támogatás összegét.

A záró beszámoló beküldésének teljes elmulasztása esetén a többszöri fel-
szólítás és a meghatározott határidő lejárta után a támogató visszakövetelheti 
a támogatás összegét.

II. A kiválasztott pályázatok helyszíni ellenőrzésével (Nagyon ritka 
esetben történik helyszíni ellenőrzés, inkább külföldi pályázatok esetében 
tapasztalható). 
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A szakmai beszámolóban részletesen leírjuk, hogyan valósítottuk meg a 
pályázatban leírt programot. A felsorolt megvalósított feladatoknak igazodni-
uk kell a pénzügyi beszámoló költségvetési soraihoz (például ha szervezünk 
egy képzést, akkor az ellátásról szóló számlákon a megvalósulás dátuma min-
denképpen egyezzen a képzés dátumával). Be kell számolni a megvalósítás 
folyamatáról, körülményeiről, milyen célokat kívánt elérni a támogatott és 
milyen eredményeket valósított meg a program során.

Némely támogatónál előre meghatározott szempontok szerint kell elkészí-
teni a tartalmi beszámolót. A Bethlen Gábor Alapnál a következő szempon-
tokat határozták meg:

A támogatásból megvalósított feladat célja, helyszíne, az érintettek köre 
A támogatás eredményeinek, hasznosulásának ismertetése 
Hogyan valósultak meg a pályázatban megfogalmazott célok? (Az elért  
eredmények mérhető, számszerűsített adatokkal alátámasztva)
Becsülje meg a program kapcsán közvetlen vagy közvetett támogatás- 
ban részesült szervezetek, személyek számát! 
Milyen nehézségek merültek fel a program megvalósítása során? 
Befejeződött-e a program a Bethlen Gábor Alap támogatásából?  
Ha nem fejeződött be, akkor hány százalékban valósult meg a pályá- 
zatban foglalt program? 
Rendelkeznek-e a szükséges forrásokkal a befejezéshez? Ha nem, akkor  
hogyan tervezik a program befejezését? 
Tervezik-e a program folytatását? Ha igen, kérem, mutassa be az erre  
vonatkozó elképzeléseit!
Biztosított-e a program fenntarthatósága? Kérem, mutassa be az erre  
vonatkozó elképzeléseit! 

Ügyeljünk arra, hogy a pályázat megvalósítása folyamán készült fényké-
peket, jelenléti íveket, videoanyagot, sajtóanyagot, megjelentetett kiadványt 
mellékeljük a záró beszámolóhoz.
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PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

Általános tudnivalók

Az elszámolások módja támogatófüggő. Általános tanács, hogy mindig úgy, 
olyan módon kell elszámolni, ahogy azt a támogató szeretné. Az esetek több-
ségében a támogatási szerződésben kikötik, hogy mikor és milyen pénzügyi 
és szakmai beszámolót kérnek. Amint a támogatási szerződést aláírtuk, azzal 
a feltételeket is elfogadtuk. Ha a támogató külön elszámolási útmutatót szer-
keszt, akkor azt mindenképpen olvassuk át, még ha néha hosszúak is ezek 
az útmutatók. Amennyiben betartjuk az itt leírtakat, nagy valószínűséggel, 
sikeres lesz az elszámolásunk.

Fontos még, hogy a pályázati elszámolás nem a könyvelés része és nem 
a könyvelő feladata. Előfordulhat, hogy meg tudunk egyezni a könyvelővel, 
hogy a pályázati elszámolásban vegyen részt.

Már a projekt megvalósítása során érdemes egy táblázatot készíteni belső 
használatra a kifizetett költségekről, számlákról, így könnyebben követhető 
a támogatás költése. Amennyiben nem készítettünk ilyen kimutatást, akkor 
a legegyszerűbb a számlakönyv és a banki kivonatok alapján összeállítani a 
projekt elszámolását.

Pénzügyi elszámolás összhangban kell, hogy legyen a megvalósított projekt 
tartalmi részével (időrendi beosztás szerint és az elköltött összegek szerint is). 

Az elszámolás során feltüntetett költségek azonosak kell, hogy legyenek az 
elfogadott költségtervben szerepelő költségtételekkel. 

Olyan költségtételeket nem lehet elszámolni, amelyek nem szerepelnek 
az eredetileg elfogadott költségtervben, tehát új költségtételek nem írhatók 
hozzá. 

Minden esetben csak a projekt futamidején belül keletkezett költségek 
számolhatók el.

Minden pénzügyi elszámolásnak a következő dokumentumokat kell tar-
talmaznia:

az elszámolási űrlapot (számlaösszesítő) kitöltve, aláírva, lepecsételve 
banki kivonat fénymásolatát a támogatás átutalásáról 
a kiadásokat igazoló pénzügyi dokumentumok fénymásolatait (számla,  
készpénzszámla)



A megvalósított projekt ellenőrzése 21   

a költségek kifizetését igazoló dokumentumok fénymásolatait (banki  
kivonat  átutalás esetében, kifizetési pénztárbizonylat készpénz esetében)
egyes esetekben szükséges a költségtétel alátámasztására a hozzá tarto- 
zó jogi dokumentumok fénymásolatának melléklése (munkáltatói szer-
ződés, bérleti szerződés, szolgáltatás megrendelése stb.)

A külföldről érkező támogatások esetében szükséges a banki avízió (banki 
értesítő a deviza érkezéséről), és a hivatalos banki bizonylat, amelyen fel van 
tüntetve a napi árfolyam.

Az elszámoláshoz benyújtott dokumentumok összes eredeti példányát a 
támogatott könyvelésének tartalmaznia kell, a pénzügyi dokumentumokat 
hivatalosan le kell könyvelnie a könyvelőnek. Helyszíni ellenőrzés esetén kér-
hetik az eredeti dokumentumokat.

A támogatás költésekor figyeljünk oda, hogy amennyiben van rá lehető-
ségünk, mindig egy kicsit több pénzt költsünk, mint amennyi támogatást 
kaptunk. Amennyiben valamelyik számlát vagy kiadási tételt nem fogadják 
el, legyen még tartalék számlánk, amivel helyettesíthető. Abban az esetben, 
ha nem költjük el a kapott támogatást, vagy nem tudunk vele elszámolni, a 
maradványösszeget vissza kell utalni a támogató bankszámlájára.

Általános szabály a projekt megvalósítása során, hogy amennyiben szerző-
dést kötünk céggel/magánszeméllyel bizonyos feladat megvalósítására és kifi-
zetésére: időrendben először történik meg a szerződéskötés, majd az elvégzett 
feladat teljesülésének igazolása (teljesítési igazolással vagy számlával), utoljára 
pedig a szerződéses összeg támogatott általi kifizetése.
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ELSZÁMOLÁSI ŰRLAP (SZÁMLAÖSSZESÍTŐ)

Minden támogatónak megvan a saját elszámolási űrlapja. Ezt a dokumentu-
mot a támogató általában kiküldi e-mailben, letölthető a támogató honlapjá-
ról, vagy pedig az elektronikus pályázati rendszerben kell kitölteni.

Az elszámolási űrlapba általában kérik a szervezet adatait (név, székhely, 
adószám, telefon, e-mail cím), jogi képviselő nevét, elszámolást készítő sze-
mély nevét, pályázati számot (a támogatási szerződésben föl van tüntetve), 
a pályázat címét, futamidejét. Az elszámolási táblázatban feltüntetjük a 
pénzügyi dokumentumok adatait (bizonylat kelte, bizonylat száma, bizonylat 
tárgya, összeg) amelyekkel igazoljuk az elszámolt költségeket. Az elszámolt 
költségeket költségnemenként csoportosítva (pl. bér, irodaszer, kommunikáci-
ós költségek stb.) írjuk bele az elszámolási űrlapba. 

Egyes magyarországi támogatóknál az internetes alapú elektronikus 
pályázati rendszerben kell elkészíteni az elszámolást. Ilyen pályázati rendszer 
az EPER, amelyen keresztül számos magyarországi támogató pályázataira 
lehet pályázni. Ide csak magyarországi szervezetek regisztrálhatnak, de egyes 
pályázatokon partnerként részt vehetnek a vajdasági magyar szervezetek is. 
Ebbe a rendszerbe elszámoláskor internetes úton töltjük fel a költségeket 
igazoló dokumentumok adatait, majd véglegesítés után nyomtatjuk ki az 
elszámolási összesítőt és azt írja alá és pecsételi le a jogi képviselő. A számlák 
és egyéb pénzügyi dokumentumok fénymásolatai közül pedig egyes támoga-
tóknál (például a Nemzeti Együttműködési Alapnál) csak a 100 000 forint 
feletti értékűeket kell postán elküldeni a számlaösszesítővel és a projekt meg-
valósítása során keletkezett mellékletekkel együtt.

Általában minden elszámoláshoz a felhasznált dokumentumok fénymáso-
latait költségnemenként sorba rakjuk, sorszámot írunk rá, és ebben a sorrend-
ben vezetjük be egyenként az elszámolási űrlapba, hogy követhető legyen az 
ellenőrzés során.

Az elszámolási dokumentációt is ilyen sorrendben kell összerakni: például 
az 1. sorszámú számla fénymásolata után következik az adott számlához tar-
tozó banki kivonat, illetve szerződés másolata, és külföldre történő elszámolás 
esetén a fordítás.

A bizonylatokon a fontosabb adatokat (a számla kiállítója, a támogatott neve, 
a kiállítás dátuma, a számla végösszege, tartalma) célszerű aláhúzni, kiemelni.

A magyarországi támogatások elszámolásakor a beküldött számviteli és 
pénzügyi dokumentumokat záradékolni és hitelesíteni kell.
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ZÁRADÉKOLÁS 

Minden pénzügyi dokumentum, ami a támogatási összeg felhasználását bizo-
nyítja (számla, bérjegyzék, járulék- vagy adó megfizetését bizonyító banki 
bizonylat, leltári ív, kiadási pénztárbizonylat, kiküldetési rendelvény, menetle-
vél, stb.) eredeti példányaira rá kell írni a támogató által meghatározott zára-
dékoló szöveget, például: „Elszámolva … …. számú szerződéshez”. Ennek az 
a célja, hogy egy számlát csak egyszer számoljunk el.

Amennyiben nem számoljuk el a számla teljes összegét, akkor a záradéko-
lás szövegében feltüntetjük azt a részösszeget, amit elszámolunk. A záradé-
kolás szövegét kézzel is ráírhatjuk, vagy pedig csináltathatunk pecsétet ezzel 
a szöveggel. 

Záradékolás után fénymásoljuk a számlákat.
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HITELESÍTÉS

Az elkészült másolatra rá kell írni a vezető nyilatkozatát arról, hogy a doku-
mentumról készült másolat az eredeti okirat másolata, és az eredetivel min-
denben megegyezik, majd a vezető aláírja és lepecsételi.

A nyilatkozatot lehet kézzel ráírni a dokumentumokra, de célszerűbb 
készítetni egy hitelesítő pecsétet is, pl. az alábbi szöveggel: „Igazolom, hogy 
az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.”.

Az elszámolás részét képező összes dokumentum eredeti példányát zára-
dékolni, majd fénymásolni és hitelesíteni kell.

Amennyiben a helyszíni ellenőrzés során kiderül, hogy az eredeti számlán 
nem ott szerepel a záradékolás, mint ahol az elszámoláshoz benyújtott doku-
mentumon található (ez a „mozgó záradék”) ez szerződésszegésnek minősül 
és a Támogató visszakövetelheti a támogatás összegét.

Továbbá szerződésszegésnek minősül az is, ha az elszámoláshoz benyújtott 
dokumentumok nem hitelesek, vagy módosítottak, javítottak.
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FORDÍTÁS

Magyarországi pályázatok esetében a támogató kéri a benyújtott dokumentu-
mok magyar nyelvű fordítását. Ezt elkészíthetjük külön lapra számítógéppel, 
vagy pedig amennyiben van elég hely a számlán, olvashatóan ráírhatjuk a 
számlára a fordítást. 

A szerződések és a megrendelőlapok fordítása is történhet külön lapon, 
vagy a másolat hátoldalára is ráírhatjuk olvashatóan, vagy számítógéppel szer-
kesztve rányomtathatjuk. 
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A TÁMOGATÁS FAJTÁI

Előfinanszírozott támogatás: az esetek többségében ezt a fajta támogatási 
rendszert alkalmazzák a hazai és a magyarországi támogatók. A szerződés-
kötés után a támogatott számlájára átutalják a megnyert pénzt a program 
megvalósítására, és a futamidő lejárta után meghatározott időn belül köteles 
elszámolni a kapott támogatással.

Utófinanszírozott támogatás: a támogatott saját költségén megvalósítja 
programját, elszámol, és miután elfogadták az elszámolást, a támogató átutalja 
a megítélt összeget. 
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ÖNRÉSZ

A hazai pályázatoknál általában nem kötelező az önrész, de jó szemmel nézik, 
hogyha a szervezet is hozzátesz a saját forrásaiból. A magyarországi és a kül-
földi támogatások esetében gyakran előfordul, hogy kötelező az önrész, és 
ezzel el is kell számolni. 

Az önrész a támogatott rendelkezésére állhat pénz formájában, ebben az 
esetben elszámoláskor igazolni kell az önrészként feltüntetett összeg elköltését. 

Egyes támogatók (például: Nemzeti Együttműködési Alap) elfogadják a 
térítésmentes hozzájárulás vállalását (közérdekű önkéntes munka biztosítása, 
egyéb tárgyi feltételek vagy szolgáltatások biztosítása). Ilyen esetben a támo-
gatott az elszámoláskor részletes nyilatkozatot tesz a térítésmentes hozzájáru-
lásra vonatkozólag.
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SZÜKSÉGES TEENDŐK A KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐ TÁMOGATÁS BEÉRKEZÉSE ESETÉN

A külföldről érkező támogatást minden esetben külföldi pénznemben utalják 
át (a leggyakrabban euróban, vagy amerikai dollárban). A magyarországi 
támogatásokat is a támogató forintról átváltja euróra (a szerbiai bankok forin-
tot nem fogadnak), és azt utalja a szervezetünk devizaszámlájára. A pénz 
fogadására a szervezetnek devizaszámlával kell rendelkeznie.

Amikor beérkezik a támogatás, általában a bank értesíti a szervezetet, 
e-mailben elküldik a banki értesítőt (Banki avízió – Obaveštenje o prilivu). 
Ez a dokumentum tartalmazza a támogató nevét, a szerződés számát és a 
megítélt támogatás összegét, az átutalási költségeket (amennyiben tőlünk 
vonják le). Ki kell tölteni, beírni a szervezet adatait és, hogy melyik dinár 
számlaszámra kérjük a pénz átváltását. Aláírni, lepecsételni és visszajuttatni a 
banknak. Ezt a dokumentumot minden olyan személy aláírhatja a szervezet-
ből, aki aláírási joggal rendelkezik a bankban a deviza számlaszámra. A bank 
egy-két napon belül átváltja az összeget, és postán vagy személyesen megkap-
juk a támogatás beérkezéséről és átváltásról szóló deviza banki kivonatokat. A 
kapott dokumentumokat továbbítjuk a szervezet könyvelőjének könyvelésre. 
Az elszámolásnál viszont mindenképpen szükség lesz rájuk.
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DEVIZAÁTVÁLTÁS, ELSZÁMOLANDÓ ÖSSZEG KISZÁMÍTÁSA 
A MAGYARORSZÁGI TÁMOGATÁSOK ESETÉN

A magyarországi támogató minden támogatást magyar forintban (HUF) indít 
el és tart nyilván. Az elszámolásokat támogatótól függően dinárban és forint-
ban, vagy csak forintban kell benyújtani. 

Más-más módon kell átszámolni a megítélt összeget (HUF-RSD) az elő-
finanszírozott és az utófinanszírozott pályázatoknál.

Elfinanszírozott támogatás 

A támogatott – miután devizában megérkezik a támogatás – a teljes összegét 
köteles átváltani.

Csatolandó bizonylatok: 

banki avízió (számlaértesítő) a támogatás megérkezéséről 
banki kivonat a beérkezett támogatás átváltásáról 
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Támogatóktól függően nem egyformán történik az elszámolandó dinár-
összeg meghatározása.

A Bethlen Gábor Alapnál a támogatás teljes összegével el kell számolni, 
amelyet az átváltás után kaptunk. A bank által levont átváltási költséget csak 
akkor ismerik el, ha szerepel a pályázat költségtervében.

A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásánál a beérkezés napján a 
banki avízión feltüntetett, a Szerb Nemzeti Bank hivatalos középárfolyam-
mal kimutatott dinár összeggel kell elszámolni. Ez általában mindig nagyobb 
összeg, mint ami végül az átváltáskor a dinár számlánkra kerül. Tehát, min-
den esetben számolnunk kell némi veszteséggel. Az átváltáskor keletkezett 
banki költségeket itt is csak akkor ismeri el a támogató, amennyiben szerepel 
az elfogadott költségvetésben.

Utófinanszírozott támogatás

A Bethlen Gábor Alapnál a támogatási döntés napján érvényes Magyar 
Nemzeti Bank HUF–RSD árfolyama használatával kell a támogatottnak 
átszámolnia az elszámolandó támogatási összeget.

Csatolandó bizonylat: 

internetről kinyomtatott kimutatás a támogatási döntés napján érvényes  
Magyar Nemzeti Bank HUF – helyi pénznem árfolyamáról.
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A KÖLTSÉGEK CSOPOR TOSÍTÁSA

A pályázatok költségvetéseinél leggyakrabban az alábbi módon csoportosítják 
a költségeket:

 1.  Személyi költségek – ide sorolhatók azok a költségek, amelyek során 
magánszemély részére történik a kifizetés szerződés alapján (bér, 
tiszteletdíj, megbízási díj). Itt a hazai törvényeket figyelembe véve a 
személyi költségek kifizetése esetén kötelező a megfelelő járulékok és 
az adó kifizetése.

 2.  Dologi költségek – minden egyéb költség a pályázat megvalósítása 
során (programköltség, működési költség, megvásárolt áru, szolgálta-
tás), amelyet számla ellenében fizetünk ki jogi személy részére. 

 3.  Beruházás – eszközbeszerzés – Számla ellenében fizetjük ki jogi 
személynek. Ide tartozik a nagyobb értékű eszközök beszerzése. A 
magyarországi pályázatoknál a 100 000 forintot meghaladó értékű 
eszközök leltárba vétele kötelező. Az eszközökre kötelesek vagyunk 
látható helyre ráragasztani a támogató nevét vagy a lógóját ábrázoló 
levonót (matricát), amit általában szerződéskötéskor megkapunk.

A felsorolt csoportosítást nevezzük a költségvetés fősorainak. Ez azért 
lényeges, mert elszámoláskor a magyarországi pályázatoknál támogatóktól 
függően ±10% – 20% eltérést engedélyeznek a fősorok között. Ez azt jelenti, 
hogy például ha a költségvetésünk tartalmaz: személyi költségeket, dologi 
költségeket és eszközbeszerzést is, és ha kiderül a megvalósítás során, hogy 
10%-kal több lesz a személyi költségünk, akkor a dologi kiadásoknál csök-
kenthetjük a tételek összegét 10%-kal. 

A fősorokon belül találhatók az alsorok, ezek már a konkrét költségnemek 
(például irodaszer, telefonköltség, étkezési költség stb.). A fősoroknál meg-
engedett ±10% –20% nagy segítséget jelent, mert a fősoron belül az alsorok 
összegei szabadon változtathatók, a lényeg, hogy a fősor összege ne lépje túl a 
megengedett eltérést.

Amennyiben látjuk, hogy a megengedett %-tól nagyobb eltérés keletkezik 
a fősoroknál, a projekt futamidején belül kérelmeznünk kell a pénzügyi módo-
sítást. Amennyiben elfogadják a módosítási kérelmet, akkor a módosított 
költségvetéssel kell elszámolni.
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AZ ELSZÁMOLÁS SORÁN BENYÚJTOTT DOKUMENTUMOK TÍPUSAI

Bizonylat – főleg a magyarországi támogatások esetében használatos kifejezés. 
Ez egy gyűjtőfogalom, ide tartozik minden olyan dokumentum, ami lehetővé 
teszi egy gazdasági esemény nyilvántartását, lehet számla, készpénzszámla, 
banki kivonat, szerződés, pénztári kifizetési bizonylat, megállapodás stb.

Számla (faktura) – Átutalással fizetjük, ami banki kivonattal igazolható.
A következő elemeket kell, hogy tartalmazza: 

a számla kiállító adatait (kiállító neve, székhelye, adószáma),  
a támogatott adatait (szervezet neve, székhelyének vagy telephelyének  
címe, adószáma);
a beszerzett termék vagy elvégzett szolgáltatás megnevezése, meghatá- 
rozása, mennyisége,
a kifizetendő összeg, 
a számla kiállításának dátuma, és teljesítésének ideje. 

Szerbiában csak a szerb nyelven kiadott számlák érvényesek. Egyes jogi 
személyek kérésre adnak ki kétnyelvű (szerb-magyar) számlát, ilyenkor nem 
kell fordítást készíteni róla a magyarországi támogató részére az elszámolásnál.

Készpénzszámla (gotovinski račun) – Készpénzzel történő fizetés esetén 
kérjük a szervezetünk nevére kiállítva. Ugyanazokat az elemeket kell, hogy 
tartalmazza, mint a számla. Kizárólag „fiszkális kasszablokkal” együtt érvé-
nyes. A kifizetett készpénzszámla alapján vesszük fel a szervezet bankszám-
lájáról a készpénzt, majd erről pénztári naplót vezetünk. 

Pénztári napló (dnevnik blagajne) – készpénzfelvétel esetén kell vezetni. 
Három dokumentumból áll: pénztári napló (dnevnik blagajne), bevételi pénz-
tárbizonylat (nalog blagajni da naplati), kiadási pénztárbizonylat (nalog blagajni 
da isplati). 

A pályázatok elszámolásánál általában a kiadási pénztárbizonylatot szük-
séges mellékelni, mert ezzel igazolható, hogy a készpénzszámla alapján felvett 
készpénz kinek lett kifizetve.
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Kiküldetési rendelvény (nalog za službeno putovanje) – útiköltség-té-
rítésnél használjuk. Az űrlap mindkét oldalát kitöltve, a kiküldő szervezet 
aláírójának aláírásával és pecsétjével ellátva és az utazó személy által aláírva 
érvényes.

Menetlevél (Putni nalog za putnički automobil) – autóval történő utazás 
esetén üzemanyag térítésnél használjuk. Az űrlap mindkét oldalát kitöltve, 
a kiküldő szervezet aláírójának aláírásával, pecsétjével, és a sofőr aláírásával 
ellátva érvényes.

Leltárlap – (popisna lista) nagyobb eszközök beszerzése esetén kérik a 
támogatók az eszközök leltárba vételét. 

Banki kivonat – a pénzügyi teljesítést (kifizetést), illetve a készpénzfelvé-
telt igazolja.

Banki avízió (obaveštenje o prilivu) – banki értesítő a külföldi támogatás 
beérkezéséről.

Az elszámoláshoz szükséges egyéb dokumentumok:

munkaszerződés,  
megbízási szerződés,  
vállalkozási szerződés – magyarországi támogatások esetében kérik a  
szerződést, a szolgáltatást végző vállalkozóval, havi rendszerességgel 
igénybe vett szolgáltatás esetén összeghatártól függetlenül (kivéve köz-
üzemi szolgáltatási szerződések)
árajánlat,  
szolgáltatás megrendelése és annak visszaigazolása, 
bérkarton,  
leltári ív,  
határozat, 
külföldi támogatás esetében banki devizaváltási bizonylatok. 
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KÖLTSÉGNEMEK RÉSZLETEZÉSE ÉS A KIADÁSOKAT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK

Az alábbi költségnemek szerint csoportosítjuk a költségtételeket és az elszámo-
lásnál a felsorolt dokumentumok csatolásával igazoljuk a költségek kifizetését.

. Személyi kifizetések

Minden ilyen költségnél be kell tartani a szerbiai adó- és járulékfizetésre 
vonatkozó törvényeket, mert a támogatók is kérik az adó- és járulékbefizetését 
igazoló bizonylatokat.

Alkalmazottak bérének elszámolásához

munkaszerződés másolata 
bérkarton másolata (amelyen fel van tüntetve személyre szólóan az  
elszámolt nettó/bruttó bér, az adóval és járulékokkal) 
adó/járulék befizetését elszámoló űrlap másolata (PP OPJ űrlap) 
banki kivonat az adó, járulékok, bér átutalásáról 
készpénzben történő kifizetés esetén kiadási pénztári bizonylat máso- 
lata a pénz átvételéről

Megbízási szerződés, tiszteletdíj, honorárium, előadói díj stb. 
elszámolásához

megbízási szerződés másolata  
adó/járulék befizetését elszámoló űrlap másolata (PP OPJ-6 vagy PP  
OPJ-2 űrlap)
banki kivonat az adó, járulékok, tiszteletdíj átutalásáról 
készpénzben történő kifizetés esetén kiadási pénztári bizonylat máso- 
lata a pénz átvételéről
egyes magyarországi pályázatok esetében szükséges még a teljesítésiga- 
zolás hitelesített másolata és magyar nyelvű fordítása. 

Amennyiben a személyi kifizetéseknél az elszámolási összesítőben külön 
kell feltüntetni a munkaadót terhelő járulékokat (például a Bethlen Gábor 
Alap pályázatai esetében) a már felsorolt dokumentumokkal igazolható a 
járulékok befizetése.



A megvalósított projekt ellenőrzése 35   

Munkaadót terhelő járulékok 

adó/járulék befizetését elszámoló űrlap másolata (PP OPJ vagy PP  
OPJ-6 űrlap), 
banki kivonat a járulékok átutalásáról 
indokolt esetben összefoglaló táblázat a bérek és járulékok kifizetéséről. 

. Dologi kiadások

A legjellemzőbb elszámolási dokumentumok: számla, banki kivonat. A 
magyarországi pályázatoknál általában szükséges mellékelni: a megrendelő 
lapot, szerződést, átadás-átvételi bizonylatot.

Anyagköltség, készletbeszerzés - tárgyi dolgok megvásárlása (irodaszer, 
programkellék, kisebb eszközök a működés vagy a program megvalósítás 
során)

számla másolata,  
banki kivonat másolata,  
készpénzben történt fizetéskor a banki kivonat másolata a készpénzfel- 
vételről és a kiadási pénztári bizonylat másolata

Szolgáltatási kiadások

számla másolata,  
banki kivonat másolata,  
készpénzben történt fizetéskor a banki kivonat másolata a készpénzfel- 
vételről és a kiadási pénztári bizonylat másolata

A magyarországi pályázatok esetében szükséges még a:

szolgáltatási szerződés hitelesített másolata (magyar nyelvű fordítással)  
vagy megállapodás hitelesített másolata (magyar nyelvű fordítással)

Kommunikációs költségek: telefonköltség, internet költség postaköltség.
Az elszámolás során ugyanazok a dokumentumok szükségesek, mint a 

Szolgáltatási kiadásoknál.
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A magyarországi támogatóknál a Bethlen Gábor Alapnál a telefonköltség 
csak részben elszámolható költségtípus, a programhoz igényelt támogatás 
20%-áig számolható el. (Például ha 50 000 dinár támogatást kaptunk, akkor 
a telefonköltség maximum 10 000 dinár lehet.)

Utazási költségek: A hazai pályázatoknál a költségvetésben az utazási 
költség magába foglalja a saját autóval történő utazást, a vonattal, a busszal 
történő utazást, a szervezet autójával történő utazást és a szállítási költségeket 
is. Az elszámolásnál például a kiküldetési rendelvényt minden esetben külön-
böző módon kell kitölteni, de attól még a felsorolt útiköltségeket mind az 
Útiköltség nevű költségnemnél számoljuk el. 

 A magyarországi pályázatoknál már a költségtervben is külön 
költségnemként szerepel minden típusú utazási költség, és az elszámolási 
összesítőben is külön kell feltüntetni őket. Ezért már a megvalósításkor figyel-
jünk oda, hogy melyik fajta utazási költséget írtuk bele a költségtervbe.

A következő módon csoportosítjuk az utazási költségeket és a fölsorolt 
dokumentumokat mellékeljük az elszámoláshoz: 

 a)  Szállítási költségek

számla másolata  
banki kivonat másolata,  
készpénzben történt fizetéskor a banki kivonat másolata a készpénzfel- 
vételről és a kiadási pénztári bizonylat másolata

A magyarországi pályázatok esetében szükséges még a:

megrendelő hitelesített másolata és magyar nyelvű fordítása vagy bérleti  
szerződés hitelesített másolata és magyar nyelvű fordítása

 b)  Vonat, busz, repülőjegy, taxiköltség

kiküldetési rendelvény másolata, melyből tűnjön ki az is, hogy a kikül- 
detés célja a támogatott programmal összefüggésben van menetjegy 
másolata
átutalással történő útiköltség térítés esetén banki kivonat másolata,  
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készpénzben történő útiköltség térítésnél, a banki kivonat másolata a  
készpénzfelvételről és a kiadási pénztári bizonylat másolata

A magyarországi pályázatok esetében szükséges még a:

záradékolt számla hitelesített másolata a menetjegy vásárlásáról és  
magyar nyelvű fordítása, vagy
a szolgáltató által kiállított hivatalos igazolás a menetjegy áráról és  
magyar nyelvű fordítása

Amennyiben nem a szervezet alkalmazottjának térítjük az útiköltséget, 
akkor szükséges a támogatott szervezet határozata, vagy meghívólevél, megbí-
zólevél, szerződés vagy indoklás. Ebben az esetben is csak a pályázó szervezet 
nevére kiállított számlákat lehet benyújtani.

 c)  Útiköltség térítés saját tulajdonban levő gépkocsival történő utazás esetén

kiküldetési rendelvény másolata, melyből tűnjön ki az is, hogy a kikül- 
detés célja a támogatott programmal összefüggésben van
átutalással történő útiköltség térítés esetén banki kivonat másolata,  
készpénzben történő útiköltség térítésnél, a banki kivonat másolata a  
készpénzfelvételről és a kiadási pénztári bizonylat másolata

A magyarországi pályázatok esetében szükséges még a:

gépjármű használati szabályzat és fordítása, vagy a vonatkozó jogsza- 
bály, döntés határozat másolata és fordítása
szervezet nevére szóló benzinszámla hitelesített másolata és fordítása 
forgalmi engedély hitelesített másolata 
esetenként a Google térkép, vagy egyéb térkép, ahol látható az utazás  
távolsága

Amennyiben nem a szervezett alkalmazottjának térítjük az útiköltséget, 
akkor szükséges a támogatott szervezet határozata, vagy meghívólevél, megbí-
zólevél, szerződés vagy indoklás. Ebben az esetben is csak a pályázó szervezet 
nevére kiállított számlákat lehet benyújtani.
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 d)  Útiköltségtérítés a szervezet tulajdonában levő gépkocsival történő 
  utazás esetén

Az utazás során elhasznált üzemanyagköltséget elszámolhatjuk üzem-
anyagszámlával igazolva, de csak abban az esetben, amennyiben az autó for-
galmi engedélyében szerepel a támogatott szervezet neve. 

Amennyiben nincs a szervezetnek autója, bérleti- vagy kölcsönszerződést 
kell kötni a szervezetnek azzal a személlyel, aki utazik, gépkocsi használati 
szabályzattal kell igazolni, hogy az autót a szervezet alapító okiratában meg-
jelölt feladatainak teljesítéséhez használják.

kiküldetési rendelvény másolata, melyből tűnjön ki az is, hogy a kikül- 
detés célja a támogatott programmal összefüggésben van
menetlevél  
szervezet nevére szóló számla  
forgalmi engedély másolata 
banki kivonat másolata,  
készpénzben történt fizetéskor a banki kivonat másolata a készpénzfel- 
vételről és a kiadási pénztári bizonylat másolata

A magyarországi pályázatok esetében szükséges még a:

gépjármű használati szabályzat és fordítása, vagy a vonatkozó jogsza- 
bály, döntés határozat másolata és fordítása
esetenként a Google térkép, vagy egyéb térkép, ahol látható az utazás  
távolsága

Amennyiben nem a szervezett alkalmazottjának térítjük az útiköltséget, 
akkor szükséges a támogatott szervezet határozata, vagy meghívólevél, megbí-
zólevél, szerződés, vagy indoklás. Ebben az esetben is csak a pályázó szervezet 
nevére kiállított számlákat lehet benyújtani.

Szállásköltségek

számla másolata 
banki kivonat másolata,  
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készpénzben történt fizetéskor a banki kivonat másolata a készpénzfel- 
vételről és a kiadási pénztári bizonylat másolata

A magyarországi pályázatok esetében szükséges még a:

megrendelő hitelesített másolata és magyar nyelvű fordítása 

Étkezési költségek 

számla másolata 
banki kivonat másolata,  
készpénzben történt fizetéskor a banki kivonat másolata a készpénzfel- 
vételről és a kiadási pénztári bizonylat másolata

A magyarországi pályázatok esetében szükséges még:

az étkezési költség indokoltságának igazolása a szakmai beszámoló  
részét képezze
a megrendelőlap hitelesített másolata és fordítása – amennyiben a  
beszerzés boltban történt, akkor nem szükséges.

Médiakiadások

számla másolata 
banki kivonat másolata,  
készpénzben történt fizetéskor a banki kivonat másolata a készpénzfel- 
vételről és a kiadási pénztári bizonylat másolata
elszámolási melléklet a hirdetés, reklám tényleges megjelenéséről (pl.  
újság, szórólap, plakát, a weboldal képe a Prt Scr billentyű használa-
tával) 
a támogatásból fedezett könyv, kiadvány, videó- és hanganyag egy  
példánya

A magyarországi pályázatok esetében szükséges még a:

szerződés, vagy megrendelő hitelesített másolata és magyar nyelvű  
fordítása
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Reprezentációs költségek: 

Ide tartozik az munkamegbeszélések során vásárolt üdítő, tea, kávé, pogácsa 
stb. költsége.

Dohányáru, alkohol és ajándék általában nem elszámolható, ez a magyar-
országi pályázatok szövegében általában kiemelten szerepel. A Bethlen Gábor 
Alap esetében a reprezentációs költségek a megítélt teljes támogatási összeg 
maximum 10%-áig számolhatók el.

számla/készpénzszámla másolata 
banki kivonat másolata,  
készpénzben történt fizetéskor a banki kivonat másolata a készpénzfel- 
vételről és a kiadási pénztári bizonylat másolata

Adó jellegű kiadások, illetékek:
Csak a pályázati támogatás után fizetendő adó számolható el.

végzés másolata az adóhivataltól 
banki kivonat másolata az adó befizetéséről 

. Felhalmozási kiadások, nagyobb tárgyi eszközök beszerzése

(Gépek, berendezések, programkellékek, irodabútorok beszerzése)

beruházásnak minősülő beszerzés esetén a leltári ív (analitikus nyilván- 
tartásba vétel) másolata, 
számla másolata  
banki kivonat másolata 

Az ilyen jellegű beszerzéseknél a támogatási szerződésben meg van hatá-
rozva, hogy a támogatott hány évig nem adhatja el ezeket az eszközöket, 
és amennyiben használhatatlanná vállnak a megvásárolt eszközök, milyen 
módon selejtezhetők le.
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NEM ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK

A pályázati útmutató eleve tartalmazza, hogy mely kiadások nem elszámolha-
tóak. Ezek a kiadás fajták teljesen a támogatótól függnek. 

Néhány példa a nem elszámolható kiadásokra:

Az elfogadott költségtervben nem szereplő költségek 
Alkohol, cigaretta  
Ajándéktárgyak költségei 
Adók (kivéve támogatás után fizetendő adók, személyi kifizetések  
utáni adó, járulékok)
Ingatlanbeszerzés, -létesítés  
Gépjármű beszerzés, -készítés  
Élő állat beszerzése 
Vagyonszerzéshez kapcsolódó adók: Ingatlanszerzés, gépjárműszerzés…  
Vagyonadók: ingatlanadó, gépjárműadó… 
Levonható ÁFA 
Bírságok, büntetések  
Késedelmi pótlék/kamat  
Kötbér 
Tiszteletdíj: a szervezet választott tisztségviselőinek abbéli minőségé- 
ben fizetett tiszteletdíja
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A PÁLYÁZAT LEZÁRÁSA

A beküldött pénzügyi és szakmai beszámoló ellenőrzése és elfogadása után 
történik meg a pályázat lezárása. 

A magyarországi pályázatok esetében a támogató postai úton vagy e-mail-
ben értesítést küld a támogatott részére a pályázat lezárásáról. Az elektronikus 
pályázati rendszerben is az „Elszámolt” státust kapja a pályázatunk.

Itt véget ér a kiadványunk, a továbbiakban különböző mintadokumentumokat 
találhatnak.

Sikeres pályázást és elszámolást kívánunk!
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