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Előleg igénylése



- Támogatói okiratban szereplő összeget lehetséges maximum 
lehívni. 
- Önkormányzatok mentesülnek a biztosítéknyújtási kötelezettség 
alól. Likviditási tervet szükséges készíteniük. 

- Biztosíték lehet:
- Készpénzletét – az igénybe kívánt venni előleg összegével 

megegyező összeget be kell fizetni Államkincstár számlájára

- Garanciavállaló nyilatkozat
- Garanciaszervezet által vállalt kezesség
- Biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, valamint
- Állami kezesség.

Folyósítást követő 12 hónapon belül kifizetési igénylést szükséges 
benyújtani, nem feltétel, hogy az egész előleg el legyen költve. 

1 mérföldkő esetén előleget nem lehetséges lehívni!



Kifizetési kérelem igénylés típusai



- Időközi:
- Mérföldkőhöz kötött: mérföldkövek elérését követő 15 

napon belül kell benyújtani. 
- Mérföldkövek közötti: 1x lehet csak az egész projekt 

megvalósítása során, javasoljuk, hogy a záró kérelemre 
hagyni

- Záró

Kifizetési kérelmet kizárólag elektronikus formában van lehetőség 
benyújtani. 



Konzorciumban megvalósuló 
projektek 



Konzorciumi formában megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásaira 

vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, a 

Felhívás, a konzorciumi együttműködési megállapodás, EMVA Irányító 

Hatóságának közleménye tartalmazza. 

- Az előleg folyósítása, valamint utófinanszírozás esetén a támogatás 

utalása a konzorciumi tag számára közvetlenül történik. 

- Beruházás esetén annak a tagnak kell aktiválnia a bekerülési érték 

részét képező költséget, amely tag nevére a bizonylatot kiállították 

- Közös beszerzés esetén a szállítónak az egyes tagokat érintő részekről 

külön tagonkénti bizonylatot kell kiállítania.



A kedvezményezett kötelezettségei



Minden projektre vonatkozó kötelezettségek:
- Mérföldkőhöz kapcsolódó szakmai és záró szakmai beszámoló benyújtása 

(felületen mérföldkő fül alatt)

- Az elszámoló bizonylatokra való kötelező rájegyzések:
- Projekt azonosító szám (támogatási kérelem iratazonosítója
- „Az elszámoló bizonylat támogatás elszámolására benyújtásra 

került” szöveget
- Cégszerű aláírás

Fontos, hogy a benyújtott bizonylat az eredeti példánnyal megegyező legyen.

- Idegen nyelvű elszámoló bizonylat magyar nyelvű fordítása
- Elkülönített nyilvántartás vezetése
- Projekttel kapcsolatos minden dokumentumot 2027. december 31-ig 

meg kell őrizni. 
- Tájékoztatás és nyilvánosság (projekttábla kihelyezése), akinek weboldala 

is működik ott is szükséges a támogatás tényét feltüntetni
- Környezeti szempontok és esélyegyenlőség érvényesítése
- Kettős finanszírozás elkerülése
- Közbeszerzési kötelezettség
- Tartalmi értékelési szempontok alapján vállalt kötelezettségek betartása 
- Bázislétszám fenntartása



Építési beruházásra vonatkozó kötelezettségek:
- Műszaki ellenőr alkalmazása – nem építési engedélyköteles beruházás 

esetén is kötelező
- Számlarészletező – ÉNGY bontású számlarészletező 
- Referenciaár – 2017. december 1 napjától benyújtott kifizetési kérelem 

vonatkozásában a kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY referencia 
árakat kell alkalmazni. 

- Építési, felmérési napló:
- - naplóbejegyzések mellett fel kell tüntetni az elszámolni kívánt 

ÉNGY szerinti kódját. 
- Elektronikusan vezetett építési napló esetén be kell nyújtani az e-

napló pdf fő- és alnaplót, valamint a kedvezményezett nyilatkozatát, 
hogy a pdf – formátumú dokumentum tartalma mindenben 
megegyezik az e-napló alkalmazásban szereplő adatokkal. 

- Papíralapú építési napló esetén műszaki ellenőr nyilatkozatának 
benyújtása szükséges az e-építési napló vezetéséhez kapcsolódó 
mentességről. 

- Beépített anyag elszámolása – csak beépített anyag számolható el 
munkadíjjal együtt. Bontott (használt) anyag beépítésére és 
elszámolására nincs lehetőség. 

Gép- és eszközbeszerzésre vonatkozó kötelezettségek:
- új, legfeljebb 2 éve gyártott gépek, berendezések támogathatók.



Benyújtandó dokumentumokkal 
kapcsolatos követelmények



- Számla kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem 
lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtását követő napnál. 

- Előlegszámla - Előlegszámla csak részszámlával vagy végszámlával együtt 
nyújtható be elszámolásra, az előleg összegét le kell vonni a részszámla 
vagy végszámla összegéből. 

- Kifizetési bizonylat – „net bankból” kinyomtatott igazolás (tranzakciós 
igazolás, számlatörténet lekérdezése) csak a bank által külön hitelesített 
formában fogadható el. 

- Teljesítés igazolás – ha a számlán egyértelműen beazonosítható, hogy a 
támogatási kérelemben szereplő beszerzés, szolgáltatás valósult meg, 
akkor külön teljesítés igazolás dokumentum helyett elfogadható, hogy a 
számlára rávezetésre kerül „teljesítést igazolom” szöveg és a 
kedvezményezett cégszerűen aláírja. 

Egyéb esetben a teljesítés igazolásnak tartalmaznia kell:
- az elvégzett munka megnevezését, 
- a teljesítésigazolás által lefedett időszakot, 
- a munka nettó értékét, 
- a kedvezményezett cégszerű aláírását, építési beruházás esetén a mérnök, 
műszaki ellenőr aláírását is, 
- hogy a kiállított számlával és a szolgáltatási szerződéssel összhangban van, 
- és a tevékenység projekthez való kapcsolódása világosan kiderül belőle. 



- Árajánlatok – amennyiben a kedvezményezett mástól veszi meg az 
adott eszközt, gépet, vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy más hasonló 
műszaki tartamú eszközt, gépet vagy szolgáltatást vesz, akkor a kifizetési 
kérelemhez újból 3 db árajánlatot szükséges csatolni. Az árajánlat 
feltételei megfelelnek a pályázati kiírás által előírt feltételeknek. 

Fontos! Amennyiben a kedvezményezett nem tudta a hiánypótlást 
időben, megfelelően teljesíteni és emiatt valamely számla, és/vagy 
elszámoló bizonylat elutasításra kerül, a kedvezményezettnek a soron 
következő kifizetési igénylések bármelyikében, de legkésőbb a záró 
kifizetési igénylésben az érintett számlát és kapcsoló 
dokumentumokat lehetősége van ismételten benyújtani. 

Erre azonban kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha ezt a 
korábban nem teljesített hiánypótlás, illetve az elutasítás indoka 
lehetővé teszi. 



További csatolandó dokumentumok 



- Gép-, eszközbeszerzés esetén:
- leszállított gép szállítólevele, 
- szükség esetén a Kifizető Ügynökség bekérheti: műszaki 
paramétereket tartalmazó műbizonylatok/minőségi bizonylatok
- üzembe helyezési jegyzőkönyv
- átadás-átvételi jegyzőkönyv
- forgalmi engedély (amennyiben releváns)
- járműkísérő lap (amennyiben releváns)

- Építési beruházás esetén:
- Kiviteli terv dokumentáció (nem építési engedélyköteles építés 

esetén, ha támogatási kérelemhez nem lett benyújtva)
- Műszaki lírás
- Nem építési engedélyköteles beruházáshoz kapcsolódó 

szakhatósági engedélyek, szakhatósági bizonyítványok, 
hozzájárulások

- Jogerős építési engedély és záradékolt tervdokumentáció
- Kivitelező által vezetett és műszaki ellenőr által igazolt építési napló
- ÉNGY kódokat is tartalmazó, részletes számításokkal alátámasztott 

felmérési napló az elszámolni kívánt munkarészre vonatkozóan 
- Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv
- Hálózatra termelő napelemes projekt esetén: hálózati csatlakozási 

szerződés 



Záró kifizetési igénylések leggyakoribb 
hiányosságai



• tartalmi értékelési szempontok teljesítését igazoló 

dokumentum(ok) hiánya, 

• záró szakmai beszámoló hiánya, 

• számla nem megfelelő/hiányos záradékolása, vagy a záradékolás 

teljes hiánya

• 100.000 Ft alatti beszerzés esetében nem kerül benyújtásra az 

írásbeli szerződés, vagy visszaigazolt írásos megrendelés

• kifizetést igazoló bizonylatok, teljesítésigazolások, üzembe 

helyezési jegyzőkönyvek, átadás-átvételi/műszaki átadás-átvételi 

jegyzőkönyvek, stb. hiánya

• nem a dokumentumok eredeti példánya kerül szkennelésre és 

csatolásra

• Az elektronikusan hitelesített dokumentum nem az eredeti, 

hiteles formában kerül benyújtásra. 



Figyelmükbe ajánljuk



1. számú melléklet – önellenőrzési lista

Ennek a listának a segítségével egészen biztos, hogy minden 
szükséges dokumentum beküldésre kerül az elszámolásokhoz. 

Továbbá Egyesületünk honlapját, ahol megtalálható:
- jelen előadás 
- a szabályozó közlemény 
- és a mellékletei. 



Kifizetési kérelem felület 











Gépek esetében a számlán + alvázszám, 
motorszám, gyári szám vagy egyéb azonosító 
feltüntetése kötelező

Nem HUF számla esetében: fizikai 
teljesítés napi MNB középárfolyamon 
számolunk el









Felhívásonként előírt kötelezettségek



11. Helyi hagyományőrző és turisztikai rendezvények, 
programcsomagok: 

- A résztvevők számára a rendezvényt ingyenesen kell biztosítani.

- Megvalósítást követően legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem

benyújtásakor fotókkal ellátott szöveges beszámolót szükséges megküldeni

az Egyesületünk részére.

- Kötelező a környezettudatos magatartás (szelektív hulladékgyűjtés).

- A kedvezményezett köteles a rendezvény témájáról, helyszínéről és

időpontjáról szóló meghívót és a meghirdetés dokumentációját a

rendezvény megvalósítási időpontját megelőző harmincadik napig a

közbenső szervezeti feladatok ellátása során bevont szervezetként eljáró

megyei kormányhivatalnak elektronikusan a https://e-

kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/ felületen keresztül megküldeni,

illetékes LEADER HACS honlapján közzétenni.

- A marketing anyagokon a LEADER HACS logóját fel kell tüntetni.



12. Települési értéktár létrehozása, Helyi hagyományőrző 
kiadványok: 

- Kötelező a láthatóvá tehető eredmény létrehozása és azt

megosztani a térség közösségeivel.

- Megvalósítást követően legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem

benyújtásáig egy eredeti példányt szükséges az Egyesület részére

megküldeni.

- A marketing anyagokon a LEADER HACS logóját fel kell tüntetni.



3. Szabadidős tevékenységekre és tömegsportra alkalmas 
fejlesztések, települést bemutató eszközök

- Mérföldkő teljesítést követően 15 napon belül fotókkal ellátott 

beszámolót szükséges megküldeni az Egyesület részére. 

- Megvalósítást követően legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem 

benyújtását követően 15 napon belül fotókkal ellátott szöveges 

beszámolót szükséges megküldeni az Egyesület részére.

- Marketing anyagokon a Leader HACS logóját is fel kell tüntetni.



4. Helyi vállalkozások fejlesztése 

- 5 000 000 Ft feletti igénylés esetén legalább 1 fő (főállású, 8

órában) új munkavállaló felvételét vállalja az üzemeltetési

kötelezettség lejártáig.

- A megvalósulást követően legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem

benyújtásakor fotókkal ellátott szöveges beszámolót szükséges

megküldeni az Egyesület részére.



Vállalt kötelezettségek





Változás bejelentés 





Köszönöm a 
figyelmüket!

Elérhetőség:

Iroda: 2193 Galgahévíz, Fő út 106.

Tel: 30/556-2553; 30/525-1147

E-mail: info@gmetleader.hu

www.gmetleader.hu
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