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Projekt megvalósítás szintjei

1. Projekt szint:
Vezető Kedvezményezett (Lead Beneficiary) – Közös Titkárság (Joint
Secretariat): BRECO

2. Partner szint:
Valamennyi Kedvezményezett (Beneficiary , Lead Beneficiary) – Első 
szintű ellenőrzés (First Level Control) : Széchenyi Programiroda 



Jelentések szintjei

Szint Jelentés Benyújtó Ellenőrző

1. Program 
szint

Projekt előrehaladási 
jelentés 
(Project Progress Report)
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Közös Titkárság 
(Joint Secretariat)

2. Partner 
szint

Partneri jelentés 
(Partner Report)

Valamennyi
Kedvezményezett 
(Beneficiary, Lead 
Beneficiary)

Első szintű ellenőrzés 
(First Level Control)



Első szintű ellenőrzés Magyarországon 
• Nemzeti szintű jogszabály: 126/2016 Kormányrendelet
• Szervezet: 

• Széchenyi Programiroda
• Ellenőrzési Főosztály- Budapest
• Kelet-magyarországi Ellenőrzési Osztály - Mátészalka, 

Békéscsaba
• Feladatok: 

• Hazai társfinanszírozás, uniós megelőlegezés kezelése
• Partneri jelentések ellenőrzése, hitelesítési jelentés kiállítása
• Helyszíni ellenőrzés



Hazai társfinanszírozás (126/2016. Kormányrendelet 4.§-7.§)
• Mértéke: a projektrész összes elszámolható költségének legfeljebb 10-

15 %-a 
• Összege: euróban kerül meghatározásra kifizetése euróban történik a 

kedvezményezett euróban vezetett bankszámlájára
• Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés: az uniós támogatási 

szerződéskötést követően kerül megkötésre
• Kifizetés módja: egyösszegű előleg (szerződéskötés után 21 nappal 

automatikusan átutalásra kerül)
• Elszámolása: jóváhagyott jelentésenként
• A fel nem használt előleg visszafizetésére a projekt pénzügyi zárása 

során kerül sor



Uniós támogatás megelőlegezése (126/2016. Kormányrendelet 8.§-9.§)

• Kérelem benyújtása szükséges
• Mértéke: az uniós támogatás legfeljebb 50-100 %-a 
• Megelőlegezési szerződés: az uniós támogatási szerződéskötést 

követően kerül megkötésre
• Összege: forintban kerül meghatározásra 
• Kifizetése: forintban vezetett elkülönített bankszámlára
• Egyösszegű előleg (szerződéskötés után 21 nappal)
• Visszafizetése részletekben történik az uniós forrás jóváírását követő 30 

napon belül



Partneri jelentések benyújtása, ellenőrzése: 
• eMS rendszeren keresztül
• Benyújtás gyakorisága: 

• 3 havonta (ha a projekt időtartama <18 hó)
• 4 havonta (ha a projekt időtartama >=18 hó)
• Soron kívüli jelentés (JS külön engedélyével 10 000 EUR ERFA 

fölött)
• Benyújtás határideje: 

• jelentéstételi időszak záró dátuma +15 munkanap(záró jelentés 
esetén 30) 

• Program szintű szabályozás: 
• Közös első szintű ellenőrzési útmutató (Common FLC Manual)



Partneri jelentések benyújtása, ellenőrzése
• Alátámasztó dokumentumok listája: 

• Projekt végrehajtási kézikönyv (PIM) 4. fejezet
• Hiánypótlás: 

• maximum 2 alkalommal összesen 10 munkanap
• Ellenőrzés módja: 

• 100% dokumentum alapú ellenőrzés
• Helyszíni ellenőrzés:126/2016. Kormányrendelet 13.§ szerint, 

kockázatértékelés alapján
• Hitelesítés határideje:

• 30 munkanap (hiánypótlás időtartama nem számít bele)



IRODÁINK: 

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ 

NONPROFIT KFT. 
Kelet-magyarországi Ellenőrzési Osztály

5600 Békéscsaba, Gyulai út 1.
TEL.: +36 66 520 250

4700 Mátészalka, Szalkay László utca 11.

TEL.: +36 44 500 230

www.szpi.hu



Köszönöm a figyelmet!

Pribojszkiné Kása Anikó osztályvezető

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ 

NONPROFIT KFT. 
Kelet-magyarországi Ellenőrzési Osztály

TEL.:   +36 66 520 256
E-mail: kasa.aniko@szechenyiprogramiroda.hu
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