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JogszabJogszabáályi hlyi hááttttéér r 
elszelszáámolhatmolhatóóssáági szabgi szabáályokralyokra

•• Az EU nem alkotott kAz EU nem alkotott küüllöön jogszabn jogszabáályt az lyt az 
elszelszáámolhatmolhatóóssáági szabgi szabáályokra.lyokra.

•• Minden tagMinden tagáállam maga hatllam maga hatáározza meg (jogharmonizrozza meg (jogharmonizáácicióó 
figyelembevfigyelembevéételteléével). vel). 

•• UniUnióós segs segéédletek: dletek: 
–– vvéégrehajtgrehajtáási hatsi hatáározatok 11. mellrozatok 11. mellééklete, klete, 
–– KKéézikziköönyv az elsznyv az elszáámolhatmolhatóóssáági szabgi szabáályokrlyokróól (IRM l (IRM 
honlapjhonlapjáán megtaln megtaláálhatlhatóó))

•• Hazai segHazai segéédletek:dletek:
–– FH FH ááltal elkltal elkéészszíített elsztett elszáámolhatmolhatóóssáági seggi segéédlet dlet 
(v(vééglegezglegezéés alatt),s alatt),

–– konferencikonferenciáák elk előőadadáás anyagai (SOLID s anyagai (SOLID MIRMIR--benben 
megtalmegtaláálhatlhatóók)k)



ElszElszáámolhatmolhatóó kkööltsltséégg

•• A tA táámogatmogatáásra sra ííttéélt projekt megvallt projekt megvalóóssííttáássáával val 
öösszefsszefüüggggéésben tsben téénylegesen felmernylegesen felmerüült klt kööltsltséég.g.

•• KKööltsltséégvetgvetéésbe betervezsbe betervezéésre kersre kerüült. lt. 
•• MegfelelMegfelelőő  hozzhozzááadott adott éértrtééket kket kéépvisel a projekt pvisel a projekt 

ccééljljáának elnak eléérrééssééhez (szokhez (szokáásos piaci sos piaci áárnak valrnak valóó 
megfelelmegfeleléés, ars, aráányos elsznyos elszáámolmoláás).s).

•• A megvalA megvalóóssííttáási idsi időőszakon belszakon belüül merl merüült fel.lt fel.
•• TerTerüületi hatleti hatáálynak megfelel. lynak megfelel. 
•• Az elszAz elszáámolhatmolhatóóssáági gi úútmutattmutatóókban rkban röögzgzíített tett 

elelőőíírráásainak megfelel.sainak megfelel.
•• ElkElküüllöönníített ktett köönyvelnyveléésben szerepel.sben szerepel.



FinanszFinanszíírozrozáás ms móódjaidjai

Projektek tProjektek tíípusa kifizetpusa kifizetéés szempontjs szempontjáábbóól:l:

-- nynyíílt plt páálylyááztatztatááss sorsoráán nyert tn nyert táámogatmogatáások: sok: 
elelőőfinanszfinanszíírozrozááss keretkeretéében bonyolben bonyolóódnak. dnak. 
(Speci(Speciáális esetben lis esetben ututóófinanszfinanszíírozrozááss.).)

-- zzáárt prt páálylyááztatztatááss sorsoráán nyert tn nyert táámogatmogatáások: sok: 
elelőőfinanszfinanszíírozrozáás, ks, köözvetlen szzvetlen száállllííttóói kifizeti kifizetééss 
vagy vagy vegyes finanszvegyes finanszíírozrozááss keretkeretéében ben 
bonyolbonyolóódnak. dnak. 



FinanszFinanszíírozrozáás felts feltéételeitelei

ElElőőfinanszfinanszíírozrozáás esets esetéén:n:
•• megkmegkööttöött ttt táámogatmogatáási megsi megáállapodllapodáás,s,
•• kifizetkifizetéési ksi kéérelem benyrelem benyúújtjtáása,sa,

•• SOLID Monitoring InformSOLID Monitoring Informáácicióós Rendszer (SOLID MIR) s Rendszer (SOLID MIR) 
havi szinthavi szintűű  ttööltltéése, se, 

•• havi szakmai havi szakmai éés ps péénznzüügyi projekt elgyi projekt előőrehaladrehaladáási jelentsi jelentéés s 
(PEJ) c(PEJ) céégszergszerűűen alen aláíáírt prt pééldldáánynyáának hatnak hatááridridőőre tre töörtrtéénnőő  
benybenyúújtjtáása, mely mellsa, mely melléékletkletéét kt kéépezik az elszpezik az elszáámolni molni 
kkíívváánt knt kööltsltséégeket algeket alááttáámasztmasztóó bizonylatok hitelesbizonylatok hitelesíített tett 
mmáásolatai,solatai,

•• a rendelkeza rendelkezéésre sre áállllóó forrforráás 60 %s 60 %--áának, a Felelnak, a Felelőős s 
HatHatóóssáág g ááltal a Monitoring lapon visszaigazoltan, ltal a Monitoring lapon visszaigazoltan, 
elszelszáámolhatmolhatóó mmóódon tdon töörtrtéénnőő  felhasznfelhasznáálláása.sa.



FinanszFinanszíírozrozáás felts feltéételeitelei

KKöözvetlen szzvetlen száállllííttóói kifizeti kifizetéés esets esetéén:n:

•• megkmegkööttöött ttt táámogatmogatáási megsi megáállapodllapodáás,s,

•• vváállalkozllalkozóó szszáámlmláájjáának nak éés mells melléékleteinek kleteinek 
benybenyúújtjtáásasa

•• SOLID Monitoring InformSOLID Monitoring Informáácicióós Rendszer ts Rendszer tööltltéése, se, 

•• havi szakmai havi szakmai éés ps péénznzüügyi projekt elgyi projekt előőrehaladrehaladáási si 
jelentjelentéés (PEJ) cs (PEJ) céégszergszerűűen alen aláíáírt prt pééldldáánynyáának nak 
benybenyúújtjtáása.sa.



SOLID MIRSOLID MIR

JogszabJogszabáályi alap: lyi alap: azaz alap bizottsalap bizottsáági hatgi hatáározatok rozatok 

CCéélja:lja: a pa péénznzüügyi irgyi iráánynyííttááshoz, felshoz, felüügyelethez, gyelethez, 
ellenellenőőrzrzééshez shez éés s éértrtéékelkelééshez szshez szüüksksééges adatok ges adatok 
öösszegysszegyűűjtjtéése, szse, száámviteli mviteli éés ps péénznzüügyi gyi 
kimutatkimutatáások zsok záárt rendszerben trt rendszerben töörtrtéénnőő  kezelkezeléése.se.

ElElőőnyei:nyei: folyamatos kapcsolattartfolyamatos kapcsolattartáás, nyilvs, nyilváántartntartáások sok 
zzáárt rendszerbeli vezetrt rendszerbeli vezetéése, se, nyomonknyomonköövetvetééss

ElEléérhetrhetőősséég:g: Interneten keresztInterneten keresztüül, egyedi bell, egyedi belééppéési si 
kkóóddalddal



SOLID MIRSOLID MIR

FeltFeltööltltééssel kapcsolatos tudnivalssel kapcsolatos tudnivalóók:k:

-- folyamatos feltfolyamatos feltööltltéés biztoss biztosíított,tott,

-- szakmai szakmai éés ps péénznzüügyi PEJ genergyi PEJ generáálláása,sa,

-- öösszes elszsszes elszáámolni kmolni kíívváánt tnt téétel felttel feltööltltéése,se,

-- projektenkprojektenkéénti folyamatos sorsznti folyamatos sorszáám adm adáása sa -- 
pappapííralapralapúú dokumentdokumentáácicióó alapja;alapja;

-- a projekt megvala projekt megvalóóssííttáása ksa köözben keletkezzben keletkezőő, minden , minden 
fontosabb dokumentum (pl.: szerzfontosabb dokumentum (pl.: szerzőőddéés, s, 
kköözbeszerzzbeszerzéési dokumentsi dokumentáácicióó, meghatalmaz, meghatalmazáások, sok, 
kkéépzpzéési tematika, napirend stb.) feltsi tematika, napirend stb.) feltööltltéése, se, 

-- kifizetkifizetéési ksi kéérelem generrelem generáálláása.sa.



PEJ beadPEJ beadáássáának rendjenak rendje

JelentJelentéések ksek kéétftfééle mle móódon kell benydon kell benyúújtani:jtani:

-- elektronikusanelektronikusan: a PEJ egyes elemeit a SOLID : a PEJ egyes elemeit a SOLID MIRMIR--benben 
genergeneráálva lva éés elks elküüldveldve

-- pappapííralaponralapon: : kinyomtatva, mellkinyomtatva, melléékletekkel felszerelve kletekkel felszerelve 
bekbeküüldhetldhetőő  postpostáán vagy leadhatn vagy leadhatóó szemszeméélyesenlyesen

TTóóth Judit, fth Judit, főőosztosztáályvezetlyvezetőő  rréészszéérere
IRM TIRM Táámogatmogatááss--koordinkoordináácicióós Fs Főőosztosztáályly
Postai Postai úúton:  1051 Budapest, Jton:  1051 Budapest, Jóózsef A. u. 2zsef A. u. 2--4. 4. 

1363 Budapest, Pf. 54.1363 Budapest, Pf. 54.
SzemSzeméélyesen: 1051 Budapest, Roosevelt tlyesen: 1051 Budapest, Roosevelt téér 3r 3--4. 2. 4. 2. 

emelet 213. szoba (titkemelet 213. szoba (titkáársrsáág)g)
1051 Budapest, N1051 Budapest, Náádor u. 2.dor u. 2. 
((üügyfgyféélszolglszolgáálat)lat)



PEJ beadPEJ beadáássáának rendjenak rendje

JelentJelentéések beadsek beadáássáának hatnak hatáárideje (rideje (ÁÁSZF 3. pontja):SZF 3. pontja):
-- Havi projekt elHavi projekt előőrehaladrehaladáási jelentsi jelentéés (PEJ)s (PEJ):: 
ttáárgyhrgyhóónapot knapot köövetvetőő  hhóó 10. napj10. napjááig ig kell postkell postáára adni ra adni 
vagy szemvagy szeméélyen leadni, illetve elklyen leadni, illetve elküüldeni a SOLID ldeni a SOLID 
Monitoring InformMonitoring Informáácicióós Rendszerbens Rendszerben. . 
-- IdIdőőkköözi zi öösszefoglalsszefoglalóó jelentjelentééss: FH : FH ááltali felszltali felszóóllííttáást st 
kköövetvetőő  30 napt30 naptáári napon belri napon belüül.l.
-- ZZáárróójelentjelentééss: projekt megval: projekt megvalóóssííttáássáát kt köövetvetőő  30 30 
naptnaptáári napon belri napon belüül, indokolt esetben a megvall, indokolt esetben a megvalóóssííttáást st 
kköövetvetőő  éév februv februáár 28r 28--igig pappapííralapon ralapon éés s elektorikusanelektorikusan..



JelentJelentéésre vonatkozsre vonatkozóó ááltalltaláános nos 
szabszabáályoklyok

•• A PEJ A PEJ ppéénzforgalmi szemlnzforgalmi szemlééletletűű..

•• A pA péénznzüügyi elszgyi elszáámolmoláások sok forintbanforintban ttöörtrtéénnek. nnek. 

•• DevizDevizáás ks kööltsltséégek forintba tgek forintba töörtrtéénnőő  megadmegadáásakor, az sakor, az áárfolyam rfolyam 
megmegáállapllapííttáása belssa belsőő  szabszabáályozlyozóó, v. a  teljes, v. a  teljesííttéés ids időőpontjpontjáában ban 
éérvrvéényes MNB knyes MNB köözzéép p áárfolyam alapjrfolyam alapjáán tn töörtrtéénik.nik.

•• A jelentA jelentéés s nyelve magyar.nyelve magyar.

•• Amennyiben a benyAmennyiben a benyúújtott pjtott péénznzüügyi bizonylatok nem magyar gyi bizonylatok nem magyar 
nyelvnyelvűűek, akkor kek, akkor kéérrüünk mellnk melléékelni egy ckelni egy céégszergszerűűen alen aláíáírt rt 
nyilatkozatot a bizonylat tartalmnyilatkozatot a bizonylat tartalmáárróól l (kiv(kivééve angol ve angol éés ns néémet nyelvmet nyelvűű  szszáámlmláák, k, 

de szakmai tartalmde szakmai tartalmúú dokumentumok esetdokumentumok esetéében tovben továábbra is kell fordbbra is kell fordííttáás, tovs, továábbbbáá minden minden 
esetben, amikor a projektfelesetben, amikor a projektfelüügyelgyelőő  kkééri, kell fordri, kell fordííttáás). s). 

••  A projekt A projekt partnerpartnerrel trel töörtrtéénnőő  megvalmegvalóóssííttáása esetsa esetéén partnersn partnerséégi gi 
megmegáállapodllapodáás szerint szerepelhetnek a s szerint szerepelhetnek a PEJPEJ--benben a ta téételek.telek.



A PEJ A PEJ öösszesszeáállllííttáássáának rendjenak rendje

PapPapííralapralapúú PEJ dokumentPEJ dokumentáácicióó leflefűűzzéésséének logikai sorrendje:nek logikai sorrendje:
1.1. Szakmai projekt elSzakmai projekt előőrehaladrehaladáási jelentsi jelentééss..
2.2. SOLID rendszerbSOLID rendszerbőől kinyomtatott l kinyomtatott havi phavi péénznzüügyi jelentgyi jelentéés s 

öösszefoglalsszefoglalóó ttááblbláázatazata ccéégszergszerűű  alaláíáírráással ellssal elláátvatva..
3.3. A projekt keretA projekt keretéében ben elszelszáámolt, molt, öösszes tsszes téétel listtel listáájaja, SOLID , SOLID 

rendszerbrendszerbőől kinyomtatva, kl kinyomtatva, küüllöön bontva a Kedvezmn bontva a Kedvezméényezett nyezett éés s 
a partner(a partner(ekek) k) kööltsltséégeit.geit.

4.4. A listA listáával megegyezval megegyezőő  sorrendben asorrendben az elszz elszáámolmoláási idsi időőszakra szakra 
vonatkozvonatkozóó kkööltsltséégeket algeket alááttáámasztmasztóó bizonylatok hitelesbizonylatok hitelesíített tett 
mmáásolatasolata (el(előőszszöör a Kedvezmr a Kedvezméényezett, aztnyezett, aztáán a partner n a partner  
bizonylatait).bizonylatait).

VVááltozltozááss: A PEJ mell: A PEJ melléékleteit oldalszkleteit oldalszáámozni kell!mozni kell!

ÖÖsszetartozsszetartozóó bizonylatokat bizonylatokat öösszetsszetűűzvezve, SOLID rendszer , SOLID rendszer ááltal ltal 
genergeneráált lt sorszsorszáámmalmmal (legal(legaláább az elsbb az elsőő  oldalt) oldalt) éés s 
kkööltsltséégkgkóóddalddal (pl. A1.2., E3.6. stb.) (pl. A1.2., E3.6. stb.) ellelláátvatva kell benykell benyúújtani.jtani.



A PEJ pA PEJ péénznzüügyi mellgyi melléékleteinek kleteinek 
benybenyúújtjtáási rendjesi rendje

Egy költségtétel elszámolásához szükséges 
dokumentumok lefűzési sorrendje:
1.1. AlapbizonylatAlapbizonylat (pl.: sz(pl.: száámla, mla, öösszessszesííttőő  kimutatkimutatáás, s, 

bbéérjegyzrjegyzéék, egyk, egyééb szigorb szigorúú szszáámadmadáássúú bizonylat bizonylat 
stb.) hitelesstb.) hitelesíített mtett máásolata. solata. Az eredeti pAz eredeti pééldldáányt el nyt el 
kell lkell láátni a tni a ÁÁSzFSzF--benben meghatmeghatáározott pecsrozott pecsééttel.ttel.

2.2. KifizetKifizetéést igazolst igazolóó bankszbankszáámlakivonat vagy kiadmlakivonat vagy kiadáási si 
ppéénztnztáárbizonylatrbizonylat hiteleshitelesíített mtett máásolata.solata.

3.3. KinevezKinevezéés, megbs, megbíízzáási szerzsi szerzőőddéés, megrendels, megrendelőő  éés s 
azokazok mmóódosdosííttáássáának hitelesnak hitelesíített mtett máásolata solata 

4.4. EgyEgyééb kapcsolb kapcsolóóddóó bizonylatokbizonylatok hiteleshitelesíített mtett máásolata solata 
(pl.: (pl.: áárajrajáánlat, teljesnlat, teljesííttéésigazolsigazoláás, szs, száállllííttóólevlevéél, l, 
jelenljelenlééti ti íív, kv, kéérdrdőőíív, kiosztv, kiosztáási jegyzsi jegyzéék, jk, jáárrőőrlap, rlap, 
munkaidmunkaidőő--kimutatkimutatáás stb.)s stb.)



A benyA benyúújtott alapbizonylatok jtott alapbizonylatok 
formai formai éés tartalmi ks tartalmi köövetelmvetelméényeinyei

•• A szA száámlmláán a n a vevvevőő  neve neve éés cs cííme meg kell egyezzenme meg kell egyezzen a a 
TTáámogatmogatáási Megsi Megáállapodllapodáásban (TM) szereplsban (TM) szereplőő  
KedvezmKedvezméényezettel, vagy partnerrelnyezettel, vagy partnerrel (amennyiben (amennyiben 
azt a partnersazt a partnerséégi meggi megáállapodllapodáás lehets lehetőővvéé teszi)teszi)..

•• A szA száámlammlamáásolaton vagy egysolaton vagy egyééb alapbizonylat b alapbizonylat 
mmáásolatsolatáán a n a „„bizonylattestenbizonylattesten”” mmáásolatban rajta kell solatban rajta kell 
lennie az lennie az ÁÁSzFSzF ááltal elltal előőíírt pecsrt pecséétnektnek. Az igazol. Az igazolóó 
pecspecséétet helyesen kell kittet helyesen kell kitöölteni (az alap lteni (az alap 
megnevezmegnevezéése, szerzse, szerzőőddéés szs szááma, allokma, allokáácicióó ééve)ve) ..

•• Dokumentumoknak hiteles mDokumentumoknak hiteles máásolatnak kell lennisolatnak kell lenniüük: k: 
szerepeljen rajtuk az szerepeljen rajtuk az „„eredetivel minden megegyezeredetivel minden megegyezőő  
mmáásolatsolat”” tartalmtartalmúú szszööveg, valamint az alveg, valamint az aláíáírrááss..



A benyA benyúújtott alapbizonylatok jtott alapbizonylatok 
formai formai éés tartalmi ks tartalmi köövetelmvetelméényeinyei

•• A benyA benyúújtott bizonylaton (lehetjtott bizonylaton (lehetőőleg a jobb felsleg a jobb felsőő  
sarokban) ksarokban) kéérjrjüük megjelk megjelöölni a lni a SOLID informatikai SOLID informatikai 
rendszer rendszer ááltal generltal generáált sorszlt sorszáámot mot éés a ks a kööltsltséégsor gsor 
kkööltsltséégvetgvetéési ksi kóódjdjáátt pl.: 85/E61pl.: 85/E61

•• A A teljesteljesííttéés idejes ideje a ta táámogatmogatáási megsi megáállapodllapodáásban sban 
meghatmeghatáározott projekt megvalrozott projekt megvalóóssííttáás ids időőszakszakáára esik.ra esik.

•• Adott havi Adott havi PEJPEJ--benben ffőőszabszabáályklykéént a nt a kifizetkifizetéés s 
ddáátumtumáánaknak a ta táárgyhrgyhóónapon belnapon belüül kell lenniel kell lennie. . A A 
kifizetkifizetéési dsi dáátum indokolt esetben lehet ttum indokolt esetben lehet táárgyhrgyhóót t 
megelmegelőőzzőő, a h, a hóónap vnap véége ge éés a PEJ benys a PEJ benyúújtjtáása ksa köözzöötti tti 
ididőőszakban felmerszakban felmerüült kifizetlt kifizetééseket a kseket a köövetkezvetkezőő  havi havi PEJPEJ-- 
benben kell benykell benyúújtani. jtani. 



A benyA benyúújtott alapbizonylatok jtott alapbizonylatok 
formai formai éés tartalmi ks tartalmi köövetelmvetelméényeinyei

••  A A szszáámlmláátt vagy egyvagy egyééb alapbizonylatot a szb alapbizonylatot a szüüksksééges ges 
jogszabjogszabáályoknaklyoknak (2007. (2007. éévi CXXVII. vi CXXVII. ÁÁfa tv., 2000. fa tv., 2000. éévi C. vi C. 
szszáámviteli tv.) mviteli tv.) megfelelmegfelelőőenen hihiáánytalanul nytalanul kell kitkell kitööltenilteni..

•• EgyEgyéértelmrtelműűen en beazonosbeazonosííthatthatóó legyen a beszerzlegyen a beszerzéés ts táárgya rgya 
(ha hi(ha hiáányzik, nyzik, ccéégszergszerűűen alen aláíáírt rt feljegyzfeljegyzéés csatolands csatolandóó).).

•• ÖÖsszege csak rsszege csak réészben kerszben kerüül a projekt terhl a projekt terhéére re 
elszelszáámolmoláásra, az sra, az elszelszáámolni kmolni kíívváánt nt öösszeget rsszeget ráá kell kell 
vezetni a bizonylatravezetni a bizonylatra (lehet(lehetőőleg az igazolleg az igazolóó pecspecséét t 
mellett). mellett). 

•• Ha a rHa a réészszöösszeg megsszeg megáállapllapííttáása sa kalkulkalkuláácicióón alapul n alapul (pl.: (pl.: 
rezsikrezsikööltsltséég), az alg), az aláíáírt, rt, kalkulkalkuláácicióót tartalmazt tartalmazóó feljegyzfeljegyzéést st 
kkéérjrjüük csatolni.k csatolni.

•• Adatainak meg kell Adatainak meg kell egyezniegyezniüük ak a SOLID informatikai SOLID informatikai 
rendszerbe rrendszerbe röögzgzíített adatokkaltett adatokkal..
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egyegyééb bizonylatok kb bizonylatok köövetelmvetelméényeinyei

BankszBankszáámlakivonat mlakivonat áátutaltutaláás vagy bankks vagy bankkáártyrtyáás fizets fizetéés s 
esetesetéén:n:

••Nyomdai Nyomdai úúton kiton kiáállllíított bankkivonattott bankkivonat hiteles mhiteles máásolata solata 
szszüüksksééges, elektronikus bankkivonat nem megfelelges, elektronikus bankkivonat nem megfelelőő,,

••a bizonylat a bizonylat fejlfejlééccéének lnek láátszania kelltszania kell (sz(száámlatulajdonos mlatulajdonos 
adatai, bankszadatai, bankszáámlaszmlaszáám, kivonat sorszm, kivonat sorszááma ma éés ds dáátuma),tuma),

••a a kköözlemzleméény rovatbanny rovatban: : szszáámlaszmlaszáámm vagy a tvagy a téétel tel 
azonosazonosííttáássáát szolgt szolgáállóó, egy, egyééb szb szööveg feltveg feltüüntetntetéése,se,

••ElsElsőődlegesen az dlegesen az elkelküüllöönníített sztett száámlmláárróóll kell teljeskell teljesííteni a teni a 
kifizetkifizetééseket (aseket (amennyiben ez nem lehetsmennyiben ez nem lehetsééges ges –– pl.: pl.: SzJASzJA-- 
kifizetkifizetééss ––, akkor az teljes, akkor az teljesííthetthetőő  a szervezet ma szervezet műűkkööddéési si 
szszáámlmláájjáárróól),l),

••csoportos csoportos áátutaltutaláás esets esetéén n GIRO listaGIRO lista csatolcsatoláása.sa.
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egyegyééb bizonylatok kb bizonylatok köövetelmvetelméényeinyei

KiadKiadáási psi péénztnztáárbizonylat krbizonylat kéészpszpéénzes kifizetnzes kifizetéés esets esetéén:n:

•• A kiadA kiadáási psi péénztnztáárbizonylat kirbizonylat kiáállllííttáási dsi dáátuma tekintendtuma tekintendőő  a a 
kifizetkifizetéés ds dáátumtumáának, akkor is, ha az eltnak, akkor is, ha az eltéér a szr a száámla mla 
fizetfizetéési dsi dáátumtumááttóól. A teljesl. A teljesííttéés ds dáátuma azonban a tuma azonban a 
szszáámlmláán szerepln szereplőő  teljesteljesííttéési dsi dáátum.tum.

•• A kiadA kiadáási psi péénztnztáárbizonylatot rbizonylatot hihiáánytalanul kitnytalanul kitööltveltve éés s 
alaláíáírvarva kell benykell benyúújtani.jtani.

•• KKéészpszpéénzes kifizetnzes kifizetéés esets esetéén belsn belsőő  szabszabáályzat alapjlyzat alapjáán a n a 
kiadkiadáási psi péénztnztáárbizonylat helyett elegendrbizonylat helyett elegendőő  bizonylat lehet bizonylat lehet 
a pa péénztnztáárjelentrjelentéés megfelels megfelelőő  sorsoráának csatolnak csatoláása is. Ez sa is. Ez  
esetben azonban be kell nyesetben azonban be kell nyúújtani a vonatkozjtani a vonatkozóó belsbelsőő  
szabszabáályzatot islyzatot is..
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SzerzSzerzőőddéés (munka, megbs (munka, megbíízzáási, alvsi, alváállalkozllalkozóói, szolgi, szolgááltatltatóói), i), 
keretszerzkeretszerzőőddéés, megrendels, megrendelőő, kinevez, kinevezééss::
•• MegkMegkööttéésekor figyelemmel kell lenni a sekor figyelemmel kell lenni a ttáájjéékoztatkoztatáási si éés nyilvs nyilváánossnossáági gi 

kköövetelmvetelméényekrenyekre..
•• Rendszeres szolgRendszeres szolgááltatltatááss esetesetéén csak az elsn csak az elsőő  szszáámlmláához hoz kell csatolnikell csatolni..
•• MMóódosdosííttáásst is szt is szüüksksééges benyges benyúújtani.jtani.
•• SzSzöövegvegéének tartalmaznia kell az nek tartalmaznia kell az adott projekt(adott projekt(ekek)re val)re valóó egyegyéértelmrtelműű  

utalutaláástst: projekt c: projekt cíím, TM szm, TM száám. Amennyiben ez nem lehetsm. Amennyiben ez nem lehetsééges, mert ges, mert az az 
elelőőtt ktt kööttetett, hogy a TM szttetett, hogy a TM szááma ismert lett volna,ma ismert lett volna, az ajaz ajáánlati felhnlati felhíívváás s 
szszáámmáára, vagy az alap nevra, vagy az alap nevéére re éés az alloks az allokáácicióó éévvéére kell hivatkoznire kell hivatkozni..

•• MunkaszerzMunkaszerzőőddééshez, kinevezshez, kinevezééshez shez munkakmunkakööri leri leíírráástst éés ms móódosdosííttáásaitsait 
mellmelléékelni kell.kelni kell. A munkakA munkakööri leri leíírráásban minden esetben egysban minden esetben egyéértelmrtelműűen en 
rröögzgzííteni kell, hogy a munkavteni kell, hogy a munkaváállalllalóó mennyit foglalkozik a projekttel.mennyit foglalkozik a projekttel.

•• TTúúllóóra elszra elszáámolmoláás esets esetéén a kinevezn a kinevezéésnek nem, de a munkaksnek nem, de a munkakööri leri leíírráásnak snak 
feladatkfeladatkéént tartalmaznia kell a projekthivatkoznt tartalmaznia kell a projekthivatkozáást.st.

•• ÁÁltalltaláános szolgnos szolgááltatltatáásoksok szerzszerzőőddééseit seit –– pl.: telefonszolgpl.: telefonszolgááltatltatáás s –– 
ffőőszabszabáályklykéént nem kell benynt nem kell benyúújtani, de a FH bekjtani, de a FH bekéérheti.rheti.
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TeljesTeljesííttéésigazolsigazoláás:s:
-- JellemzJellemzőően en alvalváállalkozllalkozóói, szaki, szakéértrtőői szerzi szerzőőddéésekhezsekhez kapcsolkapcsolóódik.dik.
-- Ugyanakkor nUgyanakkor nem szem szüüksksééges kges küüllöön dokumentum kin dokumentum kiáállllííttáása, sa, 
elegendelegendőő  a a kikiáállllíított sztott száámlmláára rra ráávezetett szvezetett szööveg veg éés als aláíáírrááss, pl., pl. „„A A 
teljesteljesííttéést st éés a kifizets a kifizetéés jogosss jogossáággáát t éés s öösszegszersszegszerűűssééggéét t 
szakmailag igazolomszakmailag igazolom””..
-- Ha kHa küüllöön dokumentum kern dokumentum kerüül kil kiáállllííttáásra, fsra, formormáája nem kja nem kööttöött, tt, 
kkööltsltsééggttíípusonkpusonkééntnt éés szervezetenks szervezetenkéént eltnt eltéérrőő. . 
Adattartalma legalAdattartalma legaláábbbb::

-- TM szTM szááma, projekt cma, projekt cííme; me; 

-- a megrendelt szolga megrendelt szolgááltatltatáás megnevezs megnevezéése, kapcsolse, kapcsolóóddóó 
szerzszerzőőddéés/megrendels/megrendelőő  hivatkozhivatkozáási szsi szááma;ma;
-- szszáállllííttóó megnevezmegnevezéése;se;
-- teljesteljesííttéés ds dáátuma;tuma;
-- rréészteljesszteljesííttéés esets esetéén a szn a száámla mla öösszege;sszege;
-- teljesteljesííttéést igazolst igazolóó ccéégszergszerűű  alaláíáírráásasa
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MunkaidMunkaidőő--kimutatkimutatáás:s: (t(túúllóóra elszra elszáámolmoláás, vagy projektbeli s, vagy projektbeli 
rréészmunkaidszmunkaidőős foglalkoztats foglalkoztatáás esets esetéén)n)
RRéészmunkaidszmunkaidőős foglalkoztats foglalkoztatááss esetesetéére a FH a SOLID re a FH a SOLID MIRMIR--bebe 
feltfeltööltltöött egy minttt egy mintáát. Hasznt. Hasznáálata nem klata nem kööteleztelezőő, csak aj, csak ajáánlott. nlott. 
Adattartalma min. kAdattartalma min. köövetelmvetelméény egy munkaidny egy munkaidőő--kimutatkimutatááshoz.shoz.
TTúúllóóra elszra elszáámolmolááss esetesetéén csatolandn csatolandóó a ta túúllóórara--elrendelelrendelőő  is. Az is. Az 
egegéész napra vonatkozsz napra vonatkozóó munkavmunkavéégzgzéést dokumentst dokumentáálni kell. lni kell. 
FormFormáája nem kja nem kööttöött, de az altt, de az aláábbi adatokat tartalmaznia kell:bbi adatokat tartalmaznia kell:

•• munkavmunkaváállalllalóó megnevezmegnevezéése, munkakse, munkakööre;re;
•• TMTM--((ekek) sz) szááma, projekt(ma, projekt(ekek) c) cííme;me;
•• annak a napnak a dannak a napnak a dáátum, amikor ttum, amikor túúllóórráázott;zott;
•• ttúúllóóra idra időőtartama (mikorttartama (mikortóól meddig);l meddig);
•• munkavmunkaváállalllalóó éés felettes vezets felettes vezetőő  alaláíáírráása.sa.
•• „„Igazolom, hogy az adatok a valIgazolom, hogy az adatok a valóóssáágnak megfelelnek, gnak megfelelnek, éés s ……. . 
óóra tra túúllóóra az ra az …….. projekt terh.. projekt terhéére kerre kerüül elszl elszáámolmoláásra.sra.”” 
hivatkozhivatkozáás.s.

Teljes munkaidTeljes munkaidőőbenben foglalkoztatott szemfoglalkoztatott szeméély esetly esetéén jelenln jelenlééti ti íív.v.
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ÁÁtadtadááss--áátvtvéételi jegyzteli jegyzéék/kiosztk/kiosztáási jegyzsi jegyzéék:k:
•• JellemzJellemzőően a cen a céélcsoport rlcsoport réészszéére kiosztott ebre kiosztott ebéédjegy, djegy, 

kkéészletek, felszerelszletek, felszereléések, vagy a projektben sek, vagy a projektben éérintett rintett 
munkavmunkaváállalllalóók rk réészszéére kiosztott re kiosztott éétkeztkezéési utalvsi utalváány, ny, 
kköözlekedzlekedéési bsi béérlet, stb. esetrlet, stb. esetéén szn szüüksksééges csatolni.ges csatolni.

•• EEgy szgy száámlmláához egy kioszthoz egy kiosztáási jegyzsi jegyzéékk tartozzontartozzon..
•• FFormormáája nem kja nem kööttöötttt, de az al, de az aláábbi adatokat tartalmazza:bbi adatokat tartalmazza:

–– TM szTM szááma, projekt cma, projekt cííme,me,
–– szszáámla sorszmla sorszááma, ma, öösszege,sszege,
–– kiosztott tkiosztott téételek megneveztelek megnevezéése, darabszse, darabszááma,ma,
–– áátvevtvevőő  szemszeméély teljes neve nyomtatott betly teljes neve nyomtatott betűűvel,vel,
–– áátvevtvevőő  szemszeméély ally aláíáírráása, sa, 
–– áátvtvéétel dtel dáátuma.tuma.
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JelenlJelenlééti ti íív:v: (jellemz(jellemzőő  kkéépzpzéések, kultursek, kulturáális programok esetlis programok esetéén)n)
Nincs formai kNincs formai köövetelmvetelméényenye, de a k, de a köövetkezvetkezőő  adatokat adatokat 
tartalmaznia kell: tartalmaznia kell: 

• kkéépzpzéés/program megnevezs/program megnevezéése;se;
•• TM szTM szááma, projekt cma, projekt cííme;me;
•• kkéépzpzéés/program ids/program időőpontja;pontja;
•• kkéépzpzééss/program/program helyszhelyszííne;ne;
•• rréésztvevsztvevőők teljes neve nyomtatott betk teljes neve nyomtatott betűűvel;vel;
•• szervezet megnevezszervezet megnevezéése, melyet a kse, melyet a kéépzpzéésen rsen réésztvevsztvevőő  
kkéépvisel;pvisel;

•• jelenljelenléévvőők alk aláíáírráása;sa;
JelenlJelenlééti ti íívet a kvet a kéépzpzéés s minden napjminden napjáán aln aláá kell kell íírattatnirattatni a a 
rréésztvevsztvevőőkkel.kkel.
LLááthatthatóóssáági elemekgi elemek szerepeltetszerepeltetéése. se. 
CCéélszerlszerűű  a a kkéépzpzéési csomag si csomag áátvtvéételteléétt a jelenla jelenlééti ti íívre is vre is 
rráávezetni.vezetni.
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ÁÁrajrajáánlatknlatkéérréés dokumentumai:s dokumentumai:
•• A A kköözbeszerzzbeszerzéési tsi töörvrvéényny hathatáálya allya aláá esesőő  beszerzbeszerzéések esetsek esetéén n 

az eljaz eljáárráás teljes dokuments teljes dokumentáácicióójjáát csatolni kell.t csatolni kell.
•• A A 3/2009. (II. 13.) IRM rendelet 13. 3/2009. (II. 13.) IRM rendelet 13. §§--aa szerinti, nettszerinti, nettóó 100 100 

000 Ft beszerz000 Ft beszerzéési si éértrtééket meghaladket meghaladóó ((éés a ks a köözbeszerzzbeszerzéési si 
ttöörvrvéény ny éértrtéékhatkhatáára alatti ra alatti éértrtéékkűű) eszk) eszkööz z éés szolgs szolgááltatltatáás s 
beszerzbeszerzééssééhez csatolandhez csatolandóó az ajaz ajáánlatknlatkéérréés, 3 s, 3 áárajrajáánlat, nlat, 
megrendelmegrendelőő  éés/vagy szerzs/vagy szerzőőddéés.s.

•• Ha Ha az adott feladatotaz adott feladatot bizonybizonyííthatthatóóan an csak egy csak egy 
szszáállllííttóó/szem/szeméély tudjaly tudja megfelelmegfelelőő  szszíínvonalon nvonalon ellelláátnitni, akkor az , akkor az 
igazoligazolóó dokumentumot, feljegyzdokumentumot, feljegyzéést kell csatolni.st kell csatolni.

•• Ugyanazon szolgUgyanazon szolgááltatltatáás ts tööbbszbbszööri megrendelri megrendeléése esetse esetéén n 
egybeszegybeszáámmííttáási ksi köötelezettstelezettséégg van.van.

•• EE--mailes ajmailes ajáánlatknlatkéérréés s éés s áárajrajáánlat is elfogadott.nlat is elfogadott.



KKöözvetlen szemzvetlen szeméélyi klyi kööltsltséégek (A) gek (A) 
elszelszáámolmoláássáának szabnak szabáályailyai

BruttBruttóó bbéér (A1), Munkaadr (A1), Munkaadóót terhelt terhelőő  jjáárulruléékok (A2):kok (A2):

AlapbizonylatAlapbizonylat: : bbéérjegyzrjegyzéék/bk/béérkarton/brkarton/béérszrszáámfejtmfejtőő  laplap

Amennyiben az alapbizonylat nem alAmennyiben az alapbizonylat nem aláíáírt, akkor az igazolrt, akkor az igazolóó 
pecspecséétet a kifizettet a kifizetéést igazolst igazolóó bizonylatra is rbizonylatra is ráá kell tenni.kell tenni.

El nem szEl nem száámolhatmolhatóó kkööltsltséégek:gek:
••SzabadsSzabadsáágmegvgmegvááltltáás teljes s teljes öösszege.sszege.
••TTááppppéénz esetnz esetéében csak azon ben csak azon öösszeg elszsszeg elszáámolhatmolhatóó, mely , mely 
a munka munkááltatltatóót terhelte (15 nap), melyet a TB fizetett t terhelte (15 nap), melyet a TB fizetett 
nem, nem, éés az elszs az elszáámolt bmolt béér szr száázalzaléékkáában tban téérrííti a Felelti a Felelőős s 
HatHatóóssáág az g az öösszeget.sszeget.

••TeljesTeljesíítmtméényarnyaráányos juttatnyos juttatáás, jutalom teljes s, jutalom teljes öösszege.sszege.
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CsatolandCsatolandóó dokumentumok:dokumentumok:
•• alapbizonylat: alapbizonylat: bbéérjegyzrjegyzéék/bk/béérkarton/brkarton/béérszrszáámfejtmfejtőő  laplap
•• munkaszerzmunkaszerzőőddéés, kinevezs, kinevezéési okirat si okirat 
projekthivatkozprojekthivatkozáással ellssal elláátva,tva,

•• munkakmunkakööri leri leíírráás, (kivs, (kivééve, ha a munkaszerzve, ha a munkaszerzőőddéés s 
rréészletesen tartalmazza a feladatokat),szletesen tartalmazza a feladatokat),

••munkaidmunkaidőő  nyilvnyilváántartntartáás, s, 
••teljesteljesííttéés igazols igazoláás megbs megbíízzáási szerzsi szerzőőddéésnsnéél,l,
••a ba béér r éés a js a jáárulruléékok fizetkok fizetéésséét igazolt igazolóó bankkivonat, bankkivonat, 
•• csoportos, csoportos, öösszevont bsszevont béér utalr utaláás esets esetéén GIRO lista,n GIRO lista,
•• csoportos, csoportos, öösszevont bsszevont béér vagy jr vagy jáárulruléék utalk utaláás esets esetéén n 
nyilatkozat a projektre elsznyilatkozat a projektre elszáámolni kmolni kíívváánt nt öösszegrsszegrőőll, , 
vagy az elszvagy az elszáámolni kmolni kíívváánt nt öösszeg rsszeg ráávezetvezetéése a se a 
bankkivonatra, GIRO listbankkivonatra, GIRO listáárara.. –– vvááltozltozáás!s!
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EgyEgyééb szemb szeméélyi juttatlyi juttatáások (A3):sok (A3):
A KedvezmA Kedvezméényezett belsnyezett belsőő  szabszabáályzatlyzatáában rban röögzgzííttéésre kersre kerüüllőő, , 
valamennyi munkavvalamennyi munkaváállalllalóó felfeléé azonos feltazonos feltéételekkel nytelekkel nyúújtott jtott 
juttatjuttatáások (pl.: sok (pl.: cafeteriacafeteria, , éétkeztkezéési hozzsi hozzáájjáárulruláás, munks, munkáába jba jáárráás s 
kkööltsltsééggéének tnek téérrííttéése). se). 
A szabA szabáályzatot a klyzatot a kööltsltséég elsg elsőő  felmerfelmerüülléésekor ksekor kéérjrjüük csatolni.k csatolni.
AlapbizonylatAlapbizonylat: jellemz: jellemzőően szen száámla mla 
ÉÉtkeztkezéési jegy elszsi jegy elszáámolmoláása:sa:
ElElőőre megvre megváássáárolt rolt éétkeztkezéési jegy esetsi jegy esetéében az adott ben az adott PEJPEJ--benben a a 
szszáámlmláának csak nak csak a jelenta jelentéési idsi időőszakban kiosztott szakban kiosztott éétkeztkezéési jegyeksi jegyek 
éértrtéékkéének megfelelnek megfelelőő  rréészszöösszegsszegéét lehet elszt lehet elszáámolni. A molni. A 
szszáámlammlamáásolatot minden rsolatot minden réészszöösszeg elszsszeg elszáámolmolááskor be kell skor be kell 
nynyúújtani.jtani.
Az elszAz elszáámolt molt éétkeztkezéési jegyek teljessi jegyek teljesííttéés igazols igazoláása asa a kiosztkiosztáási si 
jegyzjegyzéék k (formai tartalma l(formai tartalma láásd korsd koráábbi dibbi diáán). n). 



KKöözvetlen szemzvetlen szeméélyi klyi kööltsltséégek (A) gek (A) 
elszelszáámolmoláássáának szabnak szabáályailyai

MunkMunkáába jba jáárráás ks kööltsltsééggéének elsznek elszáámolmoláása:sa:
TTöömegkmegköözlekedzlekedéés haszns hasznáálata esetlata esetéén:n:

-- alapbizonylat belsalapbizonylat belsőő  szabszabáályzat szerint szlyzat szerint száámla mla 
éés/vagy bs/vagy béérlet, rlet, 
-- szszáámla a Kedvezmmla a Kedvezméényezett nevnyezett nevéére szre szóólhat,lhat,
-- csatolni kell az csatolni kell az áátvtvéételi jegyzteli jegyzééket (adattartalmket (adattartalmáát t 
lláásd egy korsd egy koráábbi dibbi diáán),n),
-- elszelszáámolhatmolhatóó öösszeg belssszeg belsőő  szabszabáályzat szerint lyzat szerint éés a s a 
hathatáályos jogszablyos jogszabáályok figyelembevlyok figyelembevéételteléével (pl.: vel (pl.: 
78/1993 78/1993 korm.rendeletkorm.rendelet szerint a tszerint a táávolsvolsáági buszjegy gi buszjegy 
80 %80 %--a, a vonatjegy 86 %a, a vonatjegy 86 %--a ta téérríítendtendőő).).
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MunkMunkáába jba jáárráás ks kööltsltsééggéének elsznek elszáámolmoláása:sa:
SajSajáát gt géépkocsi hasznpkocsi hasznáálata esetlata esetéén: n: 

•• szervezet gszervezet géépkocsi hasznpkocsi hasznáálatra vonatkozlatra vonatkozóó 
eljeljáárráásrendje (elssrendje (elsőő  felmerfelmerüüllééskor),skor),

•• megmegáállapodllapodáás munkavs munkaváállalllalóó éés munks munkááltatltatóó kköözzöött, tt, 
ha van (elsha van (elsőő  felmerfelmerüüllééskor),skor),

•• forgalmi engedforgalmi engedéély (elsly (elsőő  felmerfelmerüüllééskor), skor), 
•• úútnyilvtnyilváántartntartáás km elszs km elszáámolmolááshoz, shoz, 
•• jogszabjogszabáály szerint elszly szerint elszáámolhatmolhatóó öösszeg: 9 Ft/km,sszeg: 9 Ft/km,
•• jelenljelenlééti ti íív, mely munkanapokon dolgozott, v, mely munkanapokon dolgozott, éés s 
mikor nem,mikor nem,

•• kifizetkifizetéési bizonylat.si bizonylat.



EszkEszkööz (B), Ingatlan (C) z (B), Ingatlan (C) éés Alvs Alváállalkozllalkozóó 
(D) elsz(D) elszáámolmoláássáának szabnak szabáályailyai

ÁÁltalltaláános tudnivalnos tudnivalóókk::
KivKiváálasztlasztáási eljsi eljáárráás sors soráán kn kööteleztelezőő  betartani a beszerzbetartani a beszerzéési si 
szabszabáályokatlyokat (k(köözbeszerzzbeszerzéési tv., 3 si tv., 3 áárajrajáánlat). nlat). 
Minden esetben Minden esetben szerzszerzőőddééssben rben röögzgzííteni kell az elvteni kell az elvéégzendgzendőő  
feladat tfeladat téénynyéét. t. TeljesTeljesííttéésigazolsigazolááss kkööteles tevteles tevéékenyskenyséégek. gek. 
KivKivééve: kiskereskedelmi forgalomban beszerzett eszkve: kiskereskedelmi forgalomban beszerzett eszkööz esetz esetéén. n. 
EszkEszköözbeszerzzbeszerzéés:s:

••EMA, EVA EMA, EVA éés EIA esets EIA esetéén a n a projekt elsprojekt elsőő  3 h3 hóónapjnapjáábanban meg meg 
kell vkell váássáárolni (1000 EUR alatti eszkrolni (1000 EUR alatti eszkööz esetz esetéén). n). 

••KHA esetKHA esetéén a n a tovtováábbbbüüzemeltetzemeltetéési ksi köötelezettstelezettséégetget be kell be kell 
tartani. Nem betarttartani. Nem betartáás uts utóólagos visszafizetlagos visszafizetéést von maga st von maga 
ututáán.n.

LLááthatthatóóssáági kgi köövetelmvetelméények betartnyek betartáása (pl.: matrica)sa (pl.: matrica)
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ElszElszáámolmoláás els előőfinanszfinanszíírozrozáás esets esetéénn:: (mind a 4 Alap)(mind a 4 Alap)

CsatolandCsatolandóó dokumentumok dokumentumok a PEJ mella PEJ melléékletekkletekééntnt hiteleshitelesíített tett 
mmáásolatban:solatban:

•• alapbizonylat: szalapbizonylat: száámla, bmla, béérjegyzrjegyzéék,k,
•• ajajáánlatknlatkéérréés dokumentumai,s dokumentumai,
•• szerzszerzőőddéés, megs, megáállapodllapodáás,s,
•• teljesteljesííttéés igazols igazoláás, s, áátadtadááss--áátvtvéételi jegyzteli jegyzőőkköönyv,nyv,
•• kifizetkifizetéési bizonylat,si bizonylat,
•• esetlegesen produktum minta (pl.: kiadvesetlegesen produktum minta (pl.: kiadváány), ny), 
•• hasznhasznáálatba vlatba véétel igazoltel igazoláása (pl.: kiosztsa (pl.: kiosztáási jegyzsi jegyzéék, raktk, raktáári ri 
kiadkiadáási bizonylat, szsi bizonylat, száámviteli aktivmviteli aktiváálláási bizonylat)si bizonylat)

•• egyegyééb kapcsolb kapcsolóóddóó dokumentumok szerzdokumentumok szerzőőddéés szerint (pl.: s szerint (pl.: 
jelenljelenlééti ti íív, kv, kéépzpzéési tematika, szsi tematika, száállllííttóólevlevéél, prl, próóbabaüüzem zem 
dokumentuma stb.)dokumentuma stb.)
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ElszElszáámolmoláás ks köözvetlen szzvetlen száállllííttóói kifizeti kifizetéés esets esetéén:n: (KHA)(KHA)
SzSzáámla benymla benyúújtjtáása kifizetsa kifizetéésre sre nem nem PEJPEJ--hezhez kkööttöötttt. . 
KifizetKifizetéés menete:s menete:

1.1. KedvezmKedvezméényezett leellennyezett leellenőőrzi a szrzi a száámlmláát t éés a kapcsols a kapcsolóóddóó 
dokumentumok (dokumentumok (checklistchecklist alapjalapjáán).n).

2.2. FeltFeltöölti a lti a „„SOLID informatikai rendszerbeSOLID informatikai rendszerbe””..
3.3. FH pFH péénznzüügyese megadja az utalgyese megadja az utaláás forrs forráássáát.t.
4.4. KedvezmKedvezméényezett kinyezett kiáállllíítja az tja az áátutaltutaláási bizonylatokat.si bizonylatokat.
5.5. KedvezmKedvezméényezett benynyezett benyúújtja a jtja a FHFH--naknak a sza száámlmláát t éés minden s minden 

kapcsolkapcsolóóddóó dokumentumot.dokumentumot.
6.6. FH kFH kéétszinttszintűű  ellenellenőőrzrzéést vst véégez.gez.
7.7. FSZ jFSZ jóóvvááhagyhagyáása utsa utáán utaln utaláás ints intéézzéése.se.
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FelelFelelőős Hats Hatóóssáághoz benyghoz benyúújtandjtandóó dokumentumok:dokumentumok:

1.1. SzerzSzerzőőddééss hiteles mhiteles máásolata: megksolata: megkööttéés uts utáán, legkn, legkééssőőbb bb 

kköövetkezvetkezőő  PEJ mellPEJ melléé..

2.2. SzSzáámlamla hiteles mhiteles máásolata: igazolsolata: igazolóó pecspecsééttel ellttel elláátva.tva.

3.3. ÁÁtutaltutaláási dokumentumoksi dokumentumok (PFNY10, (PFNY10, kiegkieg. szelv. szelvéény): eredetben.ny): eredetben.

4.4. KapcsolKapcsolóóddóó mellmelléékletek: minden dokumentum, melyet a kletek: minden dokumentum, melyet a 

szerzszerzőőddéésbensben a Kedvezma Kedvezméényezett nyezett elelőőíírtrt hiteleshitelesíített tett 

mmáásolatban. solatban. KKööltsltséégtgtíípusonkpusonkéént vnt vááltozltozóó, de , de kküüllöönnöösen azsen az 

ÁÁSZF 4.4.2. pontjSZF 4.4.2. pontjáábanban meghatmeghatáározott dokumentumokrozott dokumentumok (pl.: (pl.: 

ellenellenőőrzrzéési si checklistchecklist, Kincst, Kincstáár r ááltal visszaigazolt szerzltal visszaigazolt szerzőőddééss-- 

bejelentbejelentőő, teljes, teljesííttéési igazolsi igazoláás, ks, kéépzpzéési tematika, jelenlsi tematika, jelenlééti ti íív, v, 

áállomllomáányba vnyba véételi bizonylat stb.). teli bizonylat stb.). 



UtazUtazáási ksi kööltsltséég (E1) g (E1) 
elszelszáámolmoláássáának szabnak szabáályailyai

Az egyes kAz egyes köözlekedzlekedéési eszksi eszköözzöök igk igéénybevnybevéételteléénnéél l 
figyelemmel kell lenni a figyelemmel kell lenni a hazai hazai éés unis unióós jogszabs jogszabáályi lyi 
elelőőíírráásokrasokra, elsz, elszáámolni csak a molni csak a KedvezmKedvezméényezett belsnyezett belsőő  
szabszabáályozlyozóóinakinak megfelelmegfelelőően lehet.en lehet.

TTíípusai:pusai:

1.1. TTöömegkmegköözlekedzlekedééss

2.2. SajSajáát tulajdont tulajdonúú ggéépkocsi hasznpkocsi hasznáálata lata 

3.3. Hivatali gHivatali géépjpjáármrműű  hasznhasznáálatalata

4.4. RepRepüüllőőggééppel tppel töörtrtéénnőő  utazutazááss



UtazUtazáási ksi kööltsltséég (E1) g (E1) 
elszelszáámolmoláássáának szabnak szabáályailyai

TTöömegkmegköözlekedzlekedéés:s:
TTíípusai: bpusai: busz, vonat, helykusz, vonat, helyköözi utazzi utazáás, helyi ks, helyi köözlekedzlekedéésre taxi sre taxi 
csak indokolt esetben. Az IC pcsak indokolt esetben. Az IC póótjegy elsztjegy elszáámolhatmolhatóó..
BenyBenyúújtandjtandóó dokumentumok:dokumentumok:

•• szervezet belsszervezet belsőő  szabszabáályzata lyzata úútiktikööltsltséégg--ttéérrííttééssel ssel 
kapcsolatban (a kkapcsolatban (a kööltsltséég elsg elsőő  felmerfelmerüülléésekor), sekor), 

•• kedvezmkedvezméényezett nevnyezett nevéére szre szóóllóó szszáámla mla éés/vagy menetjegy s/vagy menetjegy 
(szab(szabáályzat szerint),lyzat szerint),

•• kikkiküüldetldetéési rendelvsi rendelvéény/utazny/utazáási elrendelsi elrendelőő,,
•• kifizetkifizetéést igazolst igazolóó bizonylat. bizonylat. 

Vonat: a mVonat: a máásodosztsodosztáálylyúú jegy kjegy kööltsltséége elszge elszáámolhatmolhatóó. A . A 
KedvezmKedvezméényezett vnyezett váálaszthat magasabb kateglaszthat magasabb kategóóririáájjúú utazutazáást, de st, de 
csak a mcsak a máásodosztsodosztáálylyúú jegy jegy áárráát tt téérrííti a FH, mely ti a FH, mely áárkrküüllöönbnböözet zet 
alalááttáámasztmasztáása a Kedvezmsa a Kedvezméényezett feladata. (uninyezett feladata. (unióós els előőíírráás)s)



UtazUtazáási ksi kööltsltséég (E1) g (E1) 
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SajSajáát tulajdont tulajdonúú ggéépjpjáármrműű  hasznhasznáálata:lata:
FFőőszabszabáály:ly: APEH APEH ááltal kltal köözzzzéétett norma tett norma éés s üüzemanyag zemanyag áár hasznr hasznáálata.lata.
Ha a KedvezmHa a Kedvezméényezett belsnyezett belsőő  szabszabáályzata lyzata szszáámla alapmla alapúú elszelszáámolmoláástst íír r 
elelőő, azt kell alkalmazni. , azt kell alkalmazni. 
BenyBenyúújtandjtandóó bizonylatok:bizonylatok:

•• szervezet gszervezet géépkocsi hasznpkocsi hasznáálatra vonatkozlatra vonatkozóó eljeljáárráási rendje, si rendje, 
•• forgalmi engedforgalmi engedéély (elsly (elsőő  felmerfelmerüüllééskor), skor), 
•• megmegáállapodllapodáás munkavs munkaváállalllalóó éés munks munkááltatltatóó kköözzöött, tt, ha a szabha a szabáályzat lyzat 
elelőőíírjarja (els(elsőő  felmerfelmerüüllééskor),skor),

•• ha a gha a géépkocsi nem a munkavpkocsi nem a munkaváállalllalóó tulajdona, akkor a tulajdonos tulajdona, akkor a tulajdonos 
nyilatkozata,nyilatkozata,

•• kikkiküüldetldetéési rendelvsi rendelvéényny/utaz/utazáási elrendelsi elrendelőő,,
•• úútnyilvtnyilváántartntartáás, s, 
•• kifizetkifizetéési bizonylatsi bizonylat,,
•• szszáámla (vmla (váássáárlrláás szerinti elszs szerinti elszáámolmoláás esets esetéén)n)..
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Hivatali gHivatali géépjpjáármrműű  hasznhasznáálata:lata:
BenyBenyúújtandjtandóó bizonylatok bizonylatok civil szervezetekcivil szervezetek esetesetéébenben: : 

•• szervezet gszervezet géépkocsi hasznpkocsi hasznáálatra vonatkozlatra vonatkozóó eljeljáárráási si 
rendje, rendje, 

••forgalmi engedforgalmi engedéély (elsly (elsőő  felmerfelmerüüllééskor), skor), 
••kikkiküüldetldetéési rendelvsi rendelvéényny/utaz/utazáási elrendelsi elrendelőő,,
••menetlevmenetlevéél,l,
••kalkulkalkuláácicióó (APEH norma szerint elsz(APEH norma szerint elszáámolmoláás esets esetéén),n),
••szszáámla (mla (szszáámlamla alapalapúú elszelszáámolmoláás esets esetéén),n),
••kifizetkifizetéési bizonylat.si bizonylat.

ÁÁltalltaláános normaknos normakööltsltséég (9 Ft/km): csak ha mg (9 Ft/km): csak ha műűkkööddéési si 
kkööltsltsééget elszget elszáámolhat a projekt terhmolhat a projekt terhéére. Egyre. Egyéébkbkéént csak a nt csak a 
ggéépjpjáármrműű  éécscs--jeje szszáámolhatmolhatóó el.el.
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Hivatali gHivatali géépjpjáármrműű  hasznhasznáálata:lata:
BenyBenyúújtandjtandóó bizonylatok bizonylatok kköözigazgatzigazgatáási intsi intéézmzméényeknyek esetesetéébenben: : 

•• szervezet gszervezet géépkocsi hasznpkocsi hasznáálatra vonatkozlatra vonatkozóó eljeljáárráási rendje, si rendje, 
•• forgalmi engedforgalmi engedéély (elsly (elsőő  felmerfelmerüüllééskor), skor), 
•• kikkiküüldetldetéési rendelvsi rendelvéényny/utaz/utazáási elrendelsi elrendelőő,,
•• menetlevmenetlevéél,l,
•• kalkulkalkuláácicióó (APEH norma szerint elsz(APEH norma szerint elszáámolmoláás esets esetéén),n),
•• szszáámla (mla (szszáámlamla alapalapúú elszelszáámolmoláás esets esetéén),n),

Mivel elMivel előőre megvre megváássáárolt krolt káártyrtyáák terhk terhéére tankolnak, kifizetre tankolnak, kifizetéési bizonylat si bizonylat 
nincs, azonban az elsznincs, azonban az elszáámolt molt öösszeg elksszeg elküüllöönníített ktett köönyvelnyveléésséét meg kell t meg kell 
tudni oldani. Ztudni oldani. Záárrááskor kskor küüllöön ellenn ellenőőrzrzéésre kersre kerüül!!l!!
ÁÁltalltaláános normaknos normakööltsltséég (9 Ft/km) nem elszg (9 Ft/km) nem elszáámolhatmolhatóó, csak a g, csak a géépjpjáármrműű  
éécscs--jeje..
UniUnióós forrs forráásbsbóól vl váássáárolt grolt géépkocsipkocsi esetesetéén csak az n csak az üüzemanyag zemanyag 
fogyasztfogyasztáás szs száámolhatmolhatóó el, el, éécscs. sem!. sem!
Norma eltNorma eltéérrííttééss csak indokolt esetben, jogszabcsak indokolt esetben, jogszabáályi hivatkozlyi hivatkozáás alapjs alapjáán n 
engedengedéélyezett.lyezett.
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GGéépkocsi hasznpkocsi hasznáálat sorlat soráán felmern felmerüült tovlt továábbi kbbi kööltsltséégek:gek:

-- AutAutóóppáálya matricalya matrica: k: kööltsltséégvetgvetéésbe betervezve, a projekthez sbe betervezve, a projekthez 

egyegyéértelmrtelműűen kapcsolen kapcsolóódik. dik. ÉÉves matrica nem elszves matrica nem elszáámolhatmolhatóó. . 

SzSzáámlmláával alval alááttáámasztandmasztandóó, amin rajta van a g, amin rajta van a géépjpjáármrműű  

rendszrendszááma! Elektronikusan vma! Elektronikusan váássáárolt matrica akkor elszrolt matrica akkor elszáámolhatmolhatóó, , 

ha van szha van száámla rmla róóla. Csatolandla. Csatolandóó a kifizeta kifizetéési bizonylat. si bizonylat. 

-- ParkolParkoláási dsi dííjj: beny: benyúújtandjtandóó a sza száámla, a mla, a parkolparkolóóccééduladula, kifizet, kifizetéési si 

bizonylat. bizonylat. 

-- AutAutóóbbéérletrlet: k: kööltsltséégvetgvetéésbe betervezve, csatolandsbe betervezve, csatolandóó a sza száámla, a mla, a 

kifizetkifizetéési bizonylat.si bizonylat.
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RepRepüüllőőggééppel tppel töörtrtéénnőő  utazutazáás:s:
OdaOda--vissza vissza ttööbb mintbb mint 800 km hossz800 km hosszúú úútt esetesetéén szn száámolhatmolhatóó 
el a projekt terhel a projekt terhéére. re. 
Csak Csak turista osztturista osztáálylyúú jegyjegy kkööltsltséége elszge elszáámolhatmolhatóó. . 
Amennyiben magasabb kategAmennyiben magasabb kategóóririáájjúú az utazaz utazáás, akkor is csak s, akkor is csak 
a turista oszta turista osztáálylyúú jegy jegy áárráát tt téérrííti a FH ti a FH –– a turista jegy a turista jegy áárráának nak 
alalááttáámasztmasztáása a Kedvezmsa a Kedvezméényezett feladata.nyezett feladata.
BenyBenyúújtandjtandóó bizonylatok:bizonylatok:

•• szervezet kszervezet küülflfööldi kikldi kiküüldetldetéésre vonatkozsre vonatkozóó eljeljáárráási rendjesi rendje 
(a k(a kööltsltséég elsg elsőő  felmerfelmerüülléésekor),sekor),

•• szszáámla,mla,
•• kikkiküüldetldetéési rendelvsi rendelvéényny/utaz/utazáási elrendelsi elrendelőő, , 
•• beszbeszáállllóókkáártyartya (elegend(elegendőő  az egyik iraz egyik iráányra)nyra), , 
•• projekthez kapcsolprojekthez kapcsolóóddáássáát igazolt igazolóó, egy, egyééb b 
dokumentumok (pl.: dokumentumok (pl.: úúti beszti beszáámolmolóó, megh, meghíívvóó),),

•• kifizetkifizetéési bizonylat.si bizonylat.



UtazUtazáási ksi kööltsltséég (E1) g (E1) 
elszelszáámolmoláássáának szabnak szabáályailyai

BiztosBiztosííttáási ksi kööltsltséégg:: elszelszáámolhatmolhatóó, ha be van tervezve a , ha be van tervezve a 
kkööltsltséégvetgvetéésbe.sbe.
UtasbiztosUtasbiztosííttáás s éés s sztornsztornóóbiztosbiztosííttááss mmááss--mmáás fogalom.s fogalom.
UtasbiztosUtasbiztosííttááshoz csatolandshoz csatolandóó dokumentumok:dokumentumok:

-- szszáámla,mla,
-- biztosbiztosííttáási ksi köötvtvéény,ny,
-- kifizetkifizetéési bizonylat.si bizonylat.

SztornSztornóóbiztosbiztosííttááshozshoz csatolandcsatolandóó dokumentumok:dokumentumok:
-- szszáámla, mla, 
-- lemondlemondáás igazols igazoláása, sa, 
-- kifizetkifizetéési bizonylat.si bizonylat.



SzSzáálllláás/dologi ks/dologi kööltsltséég/napidg/napidííj (E1) j (E1) 
elszelszáámolmoláássáának szabnak szabáályailyai

KKüülflfööldi kikldi kiküüldetldetéés esets esetéén:n:
Nem tartNem tartóós kiks kiküüldetldetéésre vonatkozsre vonatkozóó szabszabáályok.lyok.
ÁÁltalltaláánosan benynosan benyúújtandjtandóó dokumentumok:dokumentumok:

-- a szervezet ka szervezet küülflfööldi kikldi kiküüldetldetéésre vonatkozsre vonatkozóó szabszabáályzata (elslyzata (elsőő  
felmerfelmerüüllééskor),skor),
-- kikkiküüldetldetéési rendelvsi rendelvéény/utazny/utazáási elrendelsi elrendelőő,,
-- a ka kööltsltséég projekthez valg projekthez valóó kapcsolkapcsolóóddáássáát igazolt igazolóó dokumentum dokumentum 
(pl.: megh(pl.: meghíívvóó, regisztr, regisztráácicióós lap stb.),s lap stb.),
-- az utazaz utazáásrsróól kl kéészszüült lt úúti jelentti jelentéés.s.

SzSzáállllááskskööltsltséég:g:
BenyBenyúújtandjtandóó tovtováábbi bizonylatok:bbi bizonylatok:

-- megrendelmegrendelőő, rendel, rendeléés visszaigazols visszaigazoláása, 3 ajsa, 3 ajáánlat, ha az nlat, ha az 
öösszeghatsszeghatáár indokolta (ezek lehetnek er indokolta (ezek lehetnek e--mailesek is),mailesek is),
-- KedvezmKedvezméényezett nevnyezett nevéére szre szóóllóó szszáámla,mla,
-- kifizetkifizetéési bizonylat.si bizonylat.

Idegenforgalmi adIdegenforgalmi adóótt is itt lehet elszis itt lehet elszáámolni.molni.



SzSzáálllláás/dologi ks/dologi kööltsltséég/napidg/napidííj (E1) j (E1) 
elszelszáámolmoláássáának szabnak szabáályailyai

Dologi kDologi kööltsltséégek:gek:
BenyBenyúújtandjtandóó tovtováábbi bizonylatok:bbi bizonylatok:

-- alapbalapbizonylat a jegy (pl.: buszjegy stb.), izonylat a jegy (pl.: buszjegy stb.), 
-- ppéénztnztáári elszri elszáámolmoláás.s.

A devizA devizáában felmerban felmerüült klt kööltsltséég kapcsg kapcsáán az elszn az elszáámolmolááson jelenjen son jelenjen 
meg az meg az alkalmazott alkalmazott áárfolyamrfolyam, , éés hogy az mikori s hogy az mikori áárfolyam.rfolyam.

NapidNapidííj:j:
A napidA napidííj teljes j teljes öösszegsszegéében csak akkor adhatben csak akkor adhatóó, ha , ha nem rnem réészesszesüül l 
ellellááttáásbansban a kika kiküüldldöött. Ha rtt. Ha réészesszesüül, akkor ennek l, akkor ennek araráánynyáában ban 
cscsöökkentendkkentendőő  a napida napidííj j öösszege.sszege.
BenyBenyúújtandjtandóó tovtováábbi bizonylat abbi bizonylat a kifizetkifizetéési bizonylat.si bizonylat.
A A napidnapidííj utj utáán fizetendn fizetendőő  jjáárulruléékokatkokat is a tis a téétel ktel kööltsltséégsorgsoráán lehet n lehet 
elszelszáámolni.molni.
ÉÉtkeztkezéési ksi kööltsltséégg akkor elszakkor elszáámolhatmolhatóó, ha nem kapott a kiutaz, ha nem kapott a kiutazóó 
napidnapidííjat, elfogadjat, elfogadáása mindig szsa mindig száámla alapjmla alapjáán tn töörtrtéénik. nik. ÉÉtkeztkezéés s 
keretkeretéében ben nem elsznem elszáámolhatmolhatóó az alkoholkaz alkoholkööltsltséégg..



SzSzáálllláás/dologi ks/dologi kööltsltséég/napidg/napidííj (E1) j (E1) 
elszelszáámolmoláássáának szabnak szabáályailyai

BelfBelfööldi kikldi kiküüldetldetéés esets esetéében:ben:
ÁÁltalltaláánosan benynosan benyúújtandjtandóó dokumentumok:dokumentumok:

-- a szervezet belfa szervezet belfööldi kikldi kiküüldetldetéésre vonatkozsre vonatkozóó szabszabáályzata (elslyzata (elsőő  
felmerfelmerüüllééskor),skor),
-- kikkiküüldetldetéési rendelvsi rendelvéény/utazny/utazáási elrendelsi elrendelőő,,
-- a felvett a felvett öösszeggel valsszeggel valóó elszelszáámolmoláás, s, 
-- kifizetkifizetéési bizonylat.si bizonylat.

SzSzáállllááskskööltsltséég:g:
BenyBenyúújtandjtandóó tovtováábbi bizonylatok:bbi bizonylatok:

-- megrendelmegrendelőő, rendel, rendeléés visszaigazols visszaigazoláása, 3 ajsa, 3 ajáánlat, ha az nlat, ha az 
öösszeghatsszeghatáár indokolta (ezek lehetnek er indokolta (ezek lehetnek e--mailesek is),mailesek is),
-- KedvezmKedvezméényezett nevnyezett nevéére szre szóóllóó szszáámla.mla.

Idegenforgalmi adIdegenforgalmi adóó itt elszitt elszáámolhatmolhatóó..



SzSzáálllláás/dologi ks/dologi kööltsltséég/napidg/napidííj (E1) j (E1) 
elszelszáámolmoláássáának szabnak szabáályailyai

Dologi kDologi kööltsltséégekgek::
LLáásd az utazsd az utazáási ksi kööltsltséég elszg elszáámolmoláássáánnáál.l.

NapidNapidííj:j:
Ha Ha belsbelsőő  szabszabáályzat szerintlyzat szerint adhatadhatóó, akkor annak , akkor annak 
megfelelmegfelelőően szen száámolhatmolhatóó el a projekt terhel a projekt terhéére. re. 
A A napidnapidííj utj utáán fizetendn fizetendőő  jjáárulruléékokatkokat is a tis a téétel tel 
kkööltsltséégsorgsoráán lehet elszn lehet elszáámolni.molni.
ÉÉtkeztkezéési ksi kööltsltséégg akkor elszakkor elszáámolhatmolhatóó, ha nem kapott a , ha nem kapott a 
kiutazkiutazóó napidnapidííjat, elfogadjat, elfogadáása szsa száámla alapjmla alapjáán tn töörtrtéénik. nik. 
ÉÉtkeztkezéés kerets keretéében nem elszben nem elszáámolhatmolhatóó az alkoholkaz alkoholkööltsltséég. g. 



Konferencia költség 
elszámolásának szabályai

•• SzervezSzervezőőccéég igg igéénybevnybevéételteléére van lehetre van lehetőősséég. Kivg. Kiváálasztlasztáássáánnáál, ha az l, ha az 
éértrtéékhatkhatáárt elrt elééri, figyelembe kell venni a 3 ri, figyelembe kell venni a 3 áárajrajáánlat kritnlat kritéériumriumáát. t. 

•• MMegrendelegrendelééskor megfelelskor megfelelőő  gondossgondossáággal tervezendggal tervezendőő  a ra réésztvevsztvevőők k 
szszááma, mert csak a tma, mert csak a téényleges lnyleges léétsztszáám alapjm alapjáán elszn elszáámolhatmolhatóó a ka kööltsltséég.g.

•• ElElőőadadóó kkööltsltséége megbge megbíízzáási vagy vsi vagy váállalkozllalkozáási ksi kööltsltséégkgkéént jelentkezhet.nt jelentkezhet.
•• Valamennyi kiadValamennyi kiadáást szst száámlmláával kell igazolni. val kell igazolni. 
•• KKéészszüüljljöön jelenln jelenlééti ti íív (tartalma korv (tartalma koráábbi dibbi diáán rn réészletezve).szletezve).
•• KKéépzpzéési csomag si csomag áátvtvéétele dokumenttele dokumentáált legyen.lt legyen.
•• LLááthatthatóóssáági gi éés ts táájjéékoztatkoztatáási kritsi kritéériumokat teljesriumokat teljesííteni kell (pl.: teni kell (pl.: molinomolino, , 

loglogóó a dokumentumokon, ra dokumentumokon, réésztvevsztvevőők tk táájjéékoztatkoztatáása stb.).sa stb.).
•• Napirend, tematika, tanrend, Napirend, tematika, tanrend, óóranaplranaplóó szakmai jelentszakmai jelentééshez shez 

csatolandcsatolandóó..
•• SajSajáát terem, iskola igt terem, iskola igéénybevnybevéétele esettele esetéén belsn belsőő  szabszabáályzat szerint lyzat szerint 

öönknkööltsltséég szg száámmííttáás alapjs alapjáán elszn elszáámolhatmolhatóó a ka kööltsltséég.g.



EgyEgyééb szolgb szolgááltatltatáások (E3) sok (E3) éés szaks szakéértrtőői i 
kkööltsltséég (E4) elszg (E4) elszáámolmoláássáának szabnak szabáályailyai

Pl.: biztosPl.: biztosííttáási dsi dííj, bj, béérleti drleti dííj, fordj, fordííttáási si ktgktg., tolm., tolmáács, kcs, köözbeszerzzbeszerzéési si 
szakszakéértrtőő, , ááltalltaláános szolgnos szolgááltatltatáások stb. sok stb. 
ÁÁltalltaláánossnossáágban csatolandgban csatolandóó dokumentumok:dokumentumok:

•• alapbizonylat: szalapbizonylat: száámla,mla,
•• IRM rendelet szerinti IRM rendelet szerinti éértrtéékhatkhatáárt meghaladrt meghaladóó, de k, de köözbeszerzzbeszerzéési si 
éértrtéékhatkhatáárt el nem rt el nem éérrőő  beszerzbeszerzéés esets esetéén ajn ajáánlatknlatkéérréés, 3 s, 3 áárajrajáánlat,nlat,

•• szolgszolgááltatltatáási szerzsi szerzőőddéés, megbs, megbíízzáási szerzsi szerzőőddéés, s, (minden esetben kell lennie)(minden esetben kell lennie)

•• teljesteljesííttéési igazolsi igazoláás, ha szerzs, ha szerzőőddéés szerint van, s szerint van, 
•• a beszerza beszerzéés jogosss jogossáággáát alt alááttáámasztmasztóó dokumentum (indokldokumentum (indokláás, a s, a 
beszerzbeszerzéés projekthez vals projekthez valóó kapcsolkapcsolóóddáássáának magyarnak magyaráázata), kivzata), kivééve ve 
ha a pha a páálylyáázzáás sors soráán ez mn ez máár megtette a Kedvezmr megtette a Kedvezméényezett,  nyezett,  

•• kifizetkifizetéési bizonylatsi bizonylat,,
•• a szolga szolgááltatltatáás, megbs, megbíízzáás produktums produktumáábbóól minta (pl.:l minta (pl.:üügylap gylap 

lefordlefordíított ptott pééldldáánya), ha van,nya), ha van,
•• mobilkmobilkööltsltséég esetg esetéén az elszn az elszáámolandmolandóó mobilszmobilszáámok megadmok megadáása a sa a 
felhasznfelhasznáállóó nevnevéével egyvel együütt,tt,

•• egyegyééb kapcsolb kapcsolóóddóó dokumentumok.dokumentumok.



KKéészlet (E2) elszszlet (E2) elszáámolmoláássáának nak 
szabszabáályailyai

A A raktraktááron maradt kron maradt kéészletszlet a projektben nem elsza projektben nem elszáámolhatmolhatóó kkööltsltséég, g, 
ezzel az ezzel az öösszeggel cssszeggel csöökken az kken az öösszes elszsszes elszáámolhatmolhatóó kkööltsltséég. g. 
Pl.: kPl.: kéépzpzéési segsi segéédanyagdanyag, CD, DVD, , CD, DVD, éélelmiszer stb.lelmiszer stb.
CCsatolandsatolandóó dokumentumok:dokumentumok:

•• alapbizonylat: szalapbizonylat: száámla,mla,
•• IRM rendelet szerinti IRM rendelet szerinti éértrtéékhatkhatáártrt meghaladmeghaladóó, de k, de köözbeszerzzbeszerzéési si 
éértrtéékhatkhatáárt el nem rt el nem éérrőő  beszerzbeszerzéés esets esetéén n ajajáánlatknlatkéérréés, s, 3 3 áárajrajáánlat,nlat,

•• szerzszerzőőddéés, megrendels, megrendelőő,,
•• teljesteljesííttéés igazols igazoláás, s, áátadtadááss--áátvtvéételi jegyzteli jegyzőőkköönyv,nyv,
•• kiskereskedelmi forgalomban beszerzett kkiskereskedelmi forgalomban beszerzett kéészlet esetszlet esetéében elben előőzzőő  3 3 
pont bizonylatainak benypont bizonylatainak benyúújtjtáása nem relevsa nem relevááns, de benyns, de benyúújtandjtandóó a a 
beszerzbeszerzéés indokoltss indokoltsáággáárróól szl szóóllóó dokumentumdokumentum, viszont , viszont áárajrajáánlat nlat 
kell, ha azt a beszerzkell, ha azt a beszerzéés s éértrtééke indokolja (l. 2. pont),ke indokolja (l. 2. pont),

•• kkéészlet nyilvszlet nyilváántartntartáás, amennyiben relevs, amennyiben relevááns,ns,
•• kiosztkiosztáásisi jegyzjegyzéékk (tartalm(tartalmáát lt láásd korsd koráábbi dibbi diáán)n),,
•• kifizetkifizetéési bizonylat.si bizonylat.



KKöözvetett kzvetett kööltsltséég elszg elszáámolmoláási si 
szabszabáályailyai

ÁÁltalltaláános tudnivalnos tudnivalóók:k:
–– BenyBenyúújtandjtandóó mindenkmindenkééppen a szppen a száámla, kifizetmla, kifizetéési bizonylat, si bizonylat, 

projekthez kapcsolprojekthez kapcsolóóddáás bizonylata. s bizonylata. 
–– A projekt megvalA projekt megvalóóssííttáási idsi időőszakszakáában felmerban felmerüült klt kööltsltséég lehet g lehet -- 

folyamatos teljesfolyamatos teljesííttééssűű  szszáámlmláák elszk elszáámolmoláása.sa.
–– PPáálylyáázatban tervezettnek kell lennie. zatban tervezettnek kell lennie. 

RezsikRezsikööltsltséégek gek éés bs béérjellegrjellegűű  kkööltsltséégek:gek:
Az elszAz elszáámolandmolandóó öösszeg megsszeg megáállapllapííttáássáának indoklnak indokláása szsa szüüksksééges. ges. 
ArAráányos knyos kööltsltséégelszgelszáámolmoláás esets esetéén n kalkulkalkuláácicióó csatolandcsatolandóó..

Irodaszer,  kis Irodaszer,  kis éértrtéékkűű  eszkeszköözzöök:k:
A projekt utolsA projekt utolsóó hháárom hrom hóónapjnapjáában csak kban csak küüllöönnöösen indokolt sen indokolt 
esetben szerezhetesetben szerezhetőők be, a Felelk be, a Felelőős Hats Hatóóssáág engedg engedéélylyéével.vel.

TelefonfeltTelefonfeltööltltéés:s:
UtolsUtolsóó hháárom hrom hóónapban nagy napban nagy öösszegsszegűű  telefonfelttelefonfeltööltltééseket csak seket csak 
az az áátlagos telefonktlagos telefonkööltsltséég szintjg szintjééig engedig engedéélyezlyezüünk. Projektre nk. Projektre 
elszelszáámolt mobilszmolt mobilszáámok megadmok megadáása, felhasznsa, felhasznáállóóval egyval együütt.tt.



ElsElsőő  PEJ benyPEJ benyúújtjtáássáának nak 
sajsajáátosstossáágaigai

•• A projektek elsA projektek elsőő  PEJPEJ--éétt 2 h2 hóónap nap öösszevonsszevonáássáával val 2010. 2010. 
mmáárcius 10rcius 10--ig kig kéérjrjüük benyk benyúújtani.jtani.

•• Az elsAz elsőő  PEJPEJ--benben kküüllöönnöös figyelmet kell fords figyelmet kell fordíítani a tani a 
szerzszerzőőddéések sek éés szs szüükskséég esetg esetéén az egyes kn az egyes kööltsltséégek gek 
elszelszáámolmoláássáára vonatkozra vonatkozóó belsbelsőő  szabszabáályzatok lyzatok 
becsatolbecsatoláássáára. ra. 

•• A szabA szabáályzatok abban ez esetben is ismlyzatok abban ez esetben is isméételten telten 
becsatolandbecsatolandóók, ha a Kedvezmk, ha a Kedvezméényezett kornyezett koráábbi bbi 
allokallokáácicióóknknáál ml máár kapcsolatba kerr kapcsolatba kerüült a Felellt a Felelőős s 
HatHatóóssáággal Kedvezmggal Kedvezméényezettknyezettkéént. nt. 

•• Ha a KedvezmHa a Kedvezméényezett jogi helyzetnyezett jogi helyzetéébbőől fakadl fakadóóan nem an nem 
tudja a szerztudja a szerzőőddééseket vagy szabseket vagy szabáályzatokat csatolni, lyzatokat csatolni, 
kkéérjrjüük annak indoklk annak indokláássáát. t. 



HiHiáánypnypóótltláások kezelsok kezeléése a se a PEJPEJ--benben

•• A hiA hiáánypnypóótltláások benysok benyúújtjtáása a msa a máásodik PEJ beadsodik PEJ beadáássááttóól relevl relevááns ns 
kkéérdrdéés.s.

•• A KedvezmA Kedvezméényezett az egyes nyezett az egyes PEJPEJ--ekek ellenellenőőrzrzéésséének nek 
eredmeredméénynyéérrőől l Monitoring laponMonitoring lapon éértesrtesüül. Az ellenl. Az ellenőőrzrzéés eredms eredméénye nye 
lehet: a lehet: a kkööltsltséégtgtéétel elfogadtel elfogadáása, felfsa, felfüüggesztggesztéése, elutasse, elutasííttáásasa..

•• A A Monitoring lapon szerepel a felfMonitoring lapon szerepel a felfüüggesztggesztéés indokls indokláásasa, illetve , illetve 
korrigkorrigáálandlandóó vagy hivagy hiáánypnypóótltlááskskéént knt kéért dokumentumok rt dokumentumok 
felsorolfelsoroláása.sa.

•• A hiA hiáánypnypóótltláásban a Monitoring lapon ksban a Monitoring lapon kéért javrt javííttáásokat kell sokat kell 
megtenni, dokumentumokat benymegtenni, dokumentumokat benyúújtani, jtani, éés azok s azok jobb felsjobb felsőő  
sarksarkáára rra ráá kell vezetnikell vezetni a kapcsola kapcsolóóddóó kkööltsltséégtgtéétel tel SOLID rendszer SOLID rendszer 
ááltal generltal generáált sorszlt sorszáámmáátt. . 

•• Amennyiben a projektfelAmennyiben a projektfelüügyelgyelőő  valamely tvalamely téételhez magyartelhez magyaráázatot zatot 
kkéér, azt a r, azt a szakmai PEJ 4. pontjszakmai PEJ 4. pontjáábanban kell megadni.kell megadni.

•• KKüüllöön dosszin dossziééban lefban lefűűzvezve kkéérjrjüük benyk benyúújtani a hijtani a hiáánypnypóótltláást, st, 
pontosan hivatkozpontosan hivatkozáással arra, hogy melyik havi ssal arra, hogy melyik havi PEJPEJ--hezhez 
kapcsolkapcsolóódik. Oldalakat sorszdik. Oldalakat sorszáámozni kell. mozni kell. -- vvááltozltozááss



KifizetKifizetéési ksi kéérelmek relmek 
benybenyúújtjtáássáának szabnak szabáályailyai

BenyBenyúújtjtáási idsi időő::
••ElsElsőő  kkéérelem a TM alrelem a TM aláíáírráássáát kt köövetvetőően.en.
••MMáásodik, harmadik, negyedik ksodik, harmadik, negyedik kéérelem a rendelkezrelem a rendelkezéésre sre áállllóó 
aktuaktuáális keretlis keretöösszeg 60 %sszeg 60 %--áának igazolt felhasznnak igazolt felhasznáálláássáát t 
kköövetvetőően.en.

••MaradvMaradváánynyöösszeg ksszeg kéérelem a Monitoring Bizottsrelem a Monitoring Bizottsáági gi üülléés uts utáán, a n, a 
FelelFelelőős Hats Hatóóssáág g éértesrtesííttéésséét kt köövetvetőően.en.

••KHA esetKHA esetéében a KTM mellben a KTM mellééklete tartalmazza a kklete tartalmazza a kéérelem relem 
specispeciáális benylis benyúújtjtáási szabsi szabáályait.lyait.

KifizetKifizetéési ksi kéérelem kirelem kiáállllííttáássáának menete:nak menete:
••SOLID SOLID MIRMIR--benben legenerlegeneráálni, lni, éés azt nyomtatni.s azt nyomtatni.
••A tA táámogatmogatáási megsi megáállapodllapodáásnak megfelelsnak megfelelőően kiten kitöölteni.lteni.
••A kitA kitööltltöött ktt kéérelmet kinyomtatni, relmet kinyomtatni, éés a megfelels a megfelelőő  szemszemééllyel llyel 
alaláíáíratni, pecsratni, pecsééttel ellttel elláátni.tni.

••Eredeti kEredeti kéérelmet Felelrelmet Felelőős Hats Hatáássáághoz benyghoz benyúújtani.jtani.



KifizetKifizetéési ksi kéérelmek relmek 
benybenyúújtjtáássáának szabnak szabáályailyai

KifizetKifizetéés felts feltéételei:telei:
–– TTáámogatmogatáási Megsi Megáállapodllapodáás als aláíáírráása megtsa megtöörtrtéént.nt.
–– Eredeti kEredeti kéérelemrelem bebeéérkezett.rkezett.
–– KKéérelem adattartalma megegyezik a trelem adattartalma megegyezik a táámogatmogatáási si 

megmegáállapodllapodáás adataival.s adataival.
–– Ha bankszHa bankszáámlaszmlaszáám vm vááltozltozáás, vagy az als, vagy az aláíáírróó 

szemszeméélylyéében vben vááltozltozáás volt, a Kedvezms volt, a Kedvezméényezett nyezett 
hivatalosan thivatalosan táájjéékoztatta a Felelkoztatta a Felelőős Hats Hatóóssáágot, vgot, vááltozltozáás s 
ttéénynyéét dokumentumokkal alt dokumentumokkal alááttáámasztotta.masztotta.

–– A KedvezmA Kedvezméényezett fent van a nyezett fent van a kkööztartozztartozáásmentes smentes 
adadóózzóók listk listáájjáánn, vagy a k, vagy a kéérelemben csatolt eredeti relemben csatolt eredeti 
nullnulláás s egyegyüüttes adttes adóóigazoligazoláástst. (Ha a Kedvezm. (Ha a Kedvezméényezett nyezett 
elektronikusan kelektronikusan kéérte az adrte az adóóigazoligazoláást, akkor st, akkor 
elektronikus adelektronikus adóóigazoligazoláást is elfogad a Felelst is elfogad a Felelőős Hats Hatóóssáág.)g.)



KKööszszöönnööm megtisztelm megtisztelőő  figyelmfigyelmüüket.ket. 

EredmEredméényes munknyes munkáát kt kíívváánok.nok.

ElEléérhetrhetőősséégek:gek:
CsutinCsutinéé Balogh RenBalogh Renáátata
IRM TIRM Táámogatmogatááss--koordinkoordináácicióós Fs Főőosztosztáályly
ppéénznzüügyi gyi szakrefernsszakreferns
Tel.: 441Tel.: 441--1976 (121976 (12--125)125)
Fax: 999Fax: 999--4846 (124846 (12--806)806)
EE--mail: mail: renata.baloghrenata.balogh@@irm.gov.huirm.gov.hu
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