
HOGYAN SZÁMOLJUK EL 
(ÉS LE) A MONDATOKAT? 
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KINEK?

• sajtó, média
• nagyközönség (lakosság)
• közvetlen célcsoport
• szakértők, és egyéb közvetett célcsoport
• projekt team (tagi szinten, konzorcium egészére

vonatkozóan)
• ellenőrök
• helyi döntéshozók
• nemzeti döntéshozók (szakpolitikai,

fejlesztéspolitikai)
• európai uniós döntéshozók



KI?

 kommunikáció
 kommunikáció
 szakma
 szakma
 projektmenedzsment
 szakma / PM
 szakma / PM
 szakma
 projektmenedzsment
 nem projekt feladat
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• média
• lakosság
• célcsoport
• szakértők
• projekt team
• ellenőrök
• helyi döntéshozók
• szakpolitikusok
• fejlesztéspolitikusok
• uniós döntéshozók
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MIT?

• a Felhívásban meghatározott műszaki-szakmai
eredmények teljesülését dokumentáló produktumokat

• a Megvalósíthatósági Tanulmányban definiált
eredménytermékeket (246 darab),

• a mérföldkövek teljesítését alátámasztó
dokumentációkat,

• a Projekt GANTT-jában meghatározott tevékenységek
elvégzését igazoló szakmai anyagokat

• egyéb eredményeket, termékeket, dokumentációkat,
szakmai anyagokat

Produktumok



HOSSZAN VAGY RÖVIDEN?

Mindkettő

• Maga a produktum 
(például tanulmány, 
kutatási jelentés, stb.)

• Vezetői összefoglaló

• Fedlap
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HOSSZAN VAGY RÖVIDEN?
PRODUKTUM, AVAGY A NADRÁG

Minden fontos, lényeges elemre térjünk ki,
nem szükséges spórolni a szavakkal,
mondatokkal, de:
• pontos idézés szabályai (plágium kereső

szoftver)
• irodalomjegyzék
• infografika
• ábrák, fotók, képek, táblázatok stb. jegyzékei
• egységes és könnyen olvasható megjelenés

(betűtípus, betűméret, lásd előző pont is stb.)
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HOSSZAN VAGY RÖVIDEN?
PRODUKTUM, AVAGY A NADRÁG

• szakembereknek készül, tehát a
nyelvezete elbírja a szakszavakat,
evidenciákat

• módszertan leírása
• lehatárolás más projektektől,

produktumoktól
• projektre történő hivatkozás
• helyesírás
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HOSSZAN VAGY RÖVIDEN?
PRODUKTUM, AVAGY A NADRÁG

• tagolás (rész, fejezet, alfejezet, szakasz
pont)

• következetes jelölés (számozás) és
hivatkozás

• frissített tartalomjegyzék
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HOSSZAN VAGY RÖVIDEN?
PRODUKTUM, AVAGY A NADRÁG

KERÜLJÜK
 a túl hosszú, vagy különösebb cél nélküli idézeteket

más szakanyagokból
 a „szép képek/idézetek minden alkalomra” típusú

„szakportálok” kínálatát, mivel Fodor Ákos szerint a
„Bölcsek és hülyék mindenhez értenek - a
többi szakember.”

o a bigyókat, mert a „látványos" bajusz sorozatok
nehezítik az áttekinthetőséget + elvész a
professzionális megjelenés

 többféle kiemelést (vastag/dőlt/aláhúzott betűk
sokszori, következetlen használata miatt elvész a
lényeg)
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HOSSZAN VAGY RÖVIDEN?
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ, AVAGY A SZOKNYA

Nagyon röviden, kifejezetten a lényegi
megállapításokra, tartalmi elemekre
koncentrálva, azaz szükséges spórolni a
szavakkal, mondatokkal

ÉS

• terjedelme max. 4-5 oldal

• sablon alapján
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HOSSZAN VAGY RÖVIDEN?
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ, AVAGY A SZOKNYA

• sablon: kinek, mi célból, mi az
újdonság/innováció/hozzáadott érték

• mik a legfontosabb megállapítások
• folyó szöveg (bigyó tilos)
• ne a szakmai vezetőre, hanem a

projektmenedzsere gondoljunk (de ezt
olvassa majd az ellenőr, és a
fejlesztéspolitikus is, tehát egyszerűen
fogalmazzunk, ha csak lehet kerüljük a
szakszavakat)
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HOSSZAN VAGY RÖVIDEN?
FEDLAP, AVAGY A GUMÍROZOTT DERÉK

• max. 1 oldal
• sablon: cím, verzió szám, szerző/szakmai

lektor neve, dátum, azonosítószám
(GANTT, produktumlista),

• oldalszám, szerzői ív
• kötelező arculati elemek (a többi részt

feleslegesen ne terheljük logókkal, stb.)
• plágium nyilatkozat(ok)
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DOKUMENTÁLÁS

• papír alapon (szakmai vezető által
elfogadott, véglegesített verzió)

• elektronikusan (O meghajtó
meghatározott helye)

• file elnevezések

• fenntartásra való átadás (részletes
jegyzék)
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ELSZÁMOLÁS - MEGSZÁMOLÁS

Számoljuk meg a mondatokat,
pontosabban:

• oldalakat

• szerzői ívet (40 ezer leütött karakternyi
terjedelmű szöveg a szóközöket is
beleértve
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ELSZÁMOLÁS –
LESZÁMOLÁS AZ ELLENTMONDÓ ADATOKKAL

• tervezési anomáliák

• munkanapló, beszámoló (összhang
GANTT-al, feladatok arányosítása)
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ELSZÁMOLÁS, DE KINEK?

EFOP (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program a hat konvergencia régió tartozik
ide és EMMI a támogató)

VAGY
VEKOP (Versenyképes Közép-Magyarország
Operatív Program és Pénzügyminisztérium a
támogató)

Beavatkozási terület (EFOP, VEKOP, 
ORSZÁGOS) + indikátorok nyilvántartása
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ELSZÁMOLÁS, DE KINEK?

Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős
Államtitkárság (becenevén: irányító
hatóság)

Vezetője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor
helyettes államtitkár
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ELSZÁMOLÁS, DE MIÉRT?

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

56/B. § (1) bekezdés: „A projektfejlesztés során az
irányító hatóság feladata … a projektek
költséghatékonyságának, ár-érték arányának és
fenntarthatóságának elősegítése”

56/B. § (2) bekezdés: „A kedvezményezett a
projektfejlesztés során köteles … együttműködni az
irányító hatósággal”



19

ELSZÁMOLÁS, DE HOGYAN?
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

• 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020
programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről

o dokumentum mátrix (milyen költséget, milyen
dokumentáció mellett, mikor lehet elszámolni) –
4. sz. melléklet

o elszámolható költségek köre és
elszámolhatósági szabályok – 5. sz. melléklet
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ELSZÁMOLÁS, DE HOGYAN?
EGYÉB SZABÁLYOZÓK

• Tájékoztató az indikatív árajánlat
biztosításához

• Tájékoztató Kedvezményezettek számára
a piaci ár alátámasztásához

• Felhívás

• Belső szabályzatok
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ELSZÁMOLÁS, DE HOGYAN?
EGYÉB KRITÉRIUMOK

• európai uniós és nemzeti
elszámolhatósági szempontok

• költséghatékonyság mindenek felett

• Felhívásnak, Megvalósíthatósági
Tanulmánynak való megfeleltethetőség

• szinergia a projektelemek, produktumok,
de más projektek között is
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ELSZÁMOLÁS, DE MIT?

• munkabérek százalékos megosztása a
produktumok között

• szociális hozzájárulási adó mindenkor
aktuális százaléka (17,5%)

• egyéb költségek (munkábajárás,
hazautazás, cafetéria)

• külső erőforrások költsége

• közvetett költségek arányosítása
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SPECIALITÁSOK

• GDPR (személyes és egészségügyi
adatok) feldolgozásával, védelmével járó
feladatok, költségek

• ESZA kérdőívek
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ELLENŐRZÉSEK

Az Európai Unió által finanszírozott projektekben a
nemzeti önrész 15% (igen akkor is, ha 100%-os a
támogatási intenzitás, és igen a miénkben is)

Ellenőrizhetnek:
• Európai Bizottság (illetve annak illetékes

főigazgatósága)
• Európai Számvevőszék /ECA/ munkatársai
(főként IH munkáját ellenőrzi, de vannak teszt
projektek is; legsúlyosabb szankció: a
Magyarországnak megítélt támogatás egy részének
visszavonása)
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ELLENŐRZÉSEK

Teljesítmény ellenőrzés: Gazdaságosan,
hatékonyan eredményesen bántunk-e a
közpénzzel?

• Gazdaságosság – Egy adott eredményt vagy
célt optimális költség mellett értünk el.

• Hatékonyság – A költségekkel összevetve a
lehető legnagyobb érték keletkezett.

• Eredményesség – Sikerült elérni az EU-
politikák által meghatározott célokat.
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ELLENŐRZÉSEK

Megfelelő hozadékot és eredményt
biztosítottunk az Európai Unió polgárai
számára?

Pénzügyi ellenőrzés: az ügyletek
jogszerűsége és szabályszerűsége + az
elszámolások megbízhatósága
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ELLENŐRZÉSEK

• Állami Számvevőszék /ÁSZ/, az Európai
Számvevőszék kisöccse, ezért a célja, hogy
hozzájáruljon a közszféra szervezetei,
munkavállalói, valamint a közpénzt
felhasználó szervezetek eredményes,
hatékony és gazdaságos, illetve a
törvényeknek és egyéb szabályoknak
megfelelő feladatellátásához, ezáltal a
közszféra működésével szemben támasztott
állampolgári igények közvetett módon
történő érvényre juttatásához
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ELLENŐRZÉSEK

• Kormányzati Ellenőrzési Hivatal /KEHI/
feladata: az európai uniós forrásból …
nyújtott támogatás felhasználásának, …
valamint a Kormány irányítása vagy
felügyelete alá tartozó költségvetési
szervek kormányzati ellenőrzése (jelenleg
projektet leginkább közvetve ellenőriz,
úgy mint a költségvetési szerv általános
ellenőrzésének része)
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ELLENŐRZÉSEK

• KEHI-ből vált ki, az Európai
Támogatásokat Auditáló
Főigazgatóság /EUTAF/, aki a vonatkozó
hazai és uniós jogszabályok, a felhívás, a
támogatási szerződés rendelkezéseinek
betartását vizsgálja, de kiemelt figyelmet
fordít arra is, hogy a teljesítés
ténylegesen megtörtént-e, az ár/érték
arány megfelelő-e, a projekt költségeit a
kedvezményezett más támogatás terhére
nem számolta-e el (PM, IH munka)
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ELLENŐRZÉSEK

• helyszíni ellenőrzés: fókusza alapvetően a
fizikai teljesülés ellenőrzése (a megvalósítás
összhangja a tervekkel, Megvalósíthatósági
Tanulmánnyal, GANTT-al, a kifizetési
igénylésekben elszámolt tételekkel; a
képzések megfelelő lebonyolítása; a gépek,
berendezések megléte, működőképessége;
a kifizetési igénylésekhez nem benyújtandó,
vagy másolatban benyújtott dokumentumok
eredeti verziójának megtekintése)
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


