
Pályázati elszámolás

.



Elszámolás általános szabályai

 A szakmai és pénzügyi beszámolót együttesen kell benyújtani a pályázati rendszeren 

keresztül (EPER, NIR)

 Postai úton a rendszer által generált számlaösszesítőt valamint a bekért számlákat és 

az ehhez tartozó alátámasztó dokumentumokat kell beküldeni

 A támogatás teljes összegével el kell számolni (ha nem tud            lemondó  

nyilatkozatot kell beküldeni és visszautalni a pénzt)



HATÁRIDŐ

 2021. január 01. - 2021.december 31. kötött támogatási szerződés (2021.)

 Megvalósulás: 2022.12.31. 

 Elszámolás: 2023.01.30.

 NEA 2022 pályázatok:

 Megvalósulás: 2023.03.31. 

 Elszámolás: 2023.04.30.



Elszámoláshoz szükséges 

dokumentumok

➢ Pénzügyi elszámoláshoz

• Számla (elszámolási időszak alá kell, hogy essen!)

• Kiküldetési rendelvény

• Személyi jellegű kifizetés esetén bérlap

• Bankköltség esetén bankszámlakivonat a számla!

• Kifizetést igazoló dokumentumok

• Kézpénzes esetén: kiadási pénztárbizonylat

• Átutalásos esetén: bankszámlakivonat

• Szerződés



Elszámoláshoz szükséges 

dokumentumok

➢ Szakmai elszámoláshoz

• Szakmai beszámoló a megvalósult programról

• Képek a programról

• Jelenléti ív

• Meghívó, plakát 

NEA, BGA, Miniszterelnökség logó minden dokumentumon!



Pénzügyi elszámolás lépései

1. Nézzük át az elfogadott költségtáblát és a számlákat  

2. Ha szükséges végezzünk költségmódosítást 

3. Számla adatainak felrögzítése és költségvetési sorokhoz 

rendelés

4. Elszámolás átnézése (Ellenőrző gomb használata)

5. Elszámolás véglegesítése

6. A rendszer által generált számlaösszesítő nyomtatása

7. A rendszer által megjelölt bizonylatok beküldése



Fontos oldalak 

 http://civil.info.hu/web/nea/palyazati-dokumentumok

 https://bgazrt.hu/felhivas-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-civil-jeloltallitasi-

rendszereben-valo-reszvetelre/

 www.birosag.hu

 https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 https://nir.bgazrt.hu/bga/

 EPER felhasználói kézikönyv

http://civil.info.hu/web/nea/palyazati-dokumentumok
https://bgazrt.hu/felhivas-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-civil-jeloltallitasi-rendszereben-valo-reszvetelre/
http://www.birosag.hu/
https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx
https://nir.bgazrt.hu/bga/


Segítség – Bethlen Gábor Alapkezelő 

e-mailben:

nea@bgazrt.hu

+36 1 896 0620

Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR)

regisztrációval és bejelentkezéssel kapcsolatos segítségnyújtás:

E-mail: info@bgazrt.hu

mailto:nea@bgazrt.hu
mailto:info@bgazrt.hu


Záradékolás

A számlát és a számviteli bizonylatot is minden esetben 

záradékolni kell:

……………… Ft a NEA-………………………….azonosító számú támogatás terhére 

elszámolva!



Hitelesítés

Számlát, számviteli bizonylatot, pénzügyi teljesítést igazoló 

dokumentumok másolatát hitelesíteni

„Az eredetivel  mindenben megegyező hiteles másolat”

Dátum , aláírás , pecsét



Elektronikus számla

 Ha elektronikus számlát kér beküldeni a rendszer, akkor az eredeti számlát 

kell felcsatolni.

 Nyilatkozat szükséges hozzá, aminek egy eredeti példányát kell a 

számlaösszesítővel elküldeni. 

 Tartalmaznia kell: 

 Szervezet adatait

 Számla adatait

 A záradék szövegét

 Képviselő aláírása



Megjelenítendő logók

http://www.civil.info.hu/web/nea/nea-logo-megjelenitese

http://civil.info.hu/logok

http://bgazrt.hu/letoltheto_logok/



Módosítás és elszámolás

NIR rendszer



Módosítás
 Támogatások -> összes támogatásom megtekintése 



 Módosítani kívánt pályázat kiválasztása, mappa jelre kattintva belépni a 

szerkesztésbe 

 Szerződésmódosítás kezdeményezése 



 Módosítási igény indoklása, szükséges módosítások elvégzése 

 „Módosítási kérelem beadása” 





Elszámolás



 Szöveges beszámoló részek:

 Hogyan valósult meg a támogatott cél, 

 Megvalósított konkrét tevékenységek és a költségek közötti 

összefüggést

 Közvetlen és Közvetve elért személyek, szervezetek száma

 Programmal összefüggő kommunikációs terv megvalósulása 

(sajtó megjelenés)

 Logók használatának bemutatása 

 Egyéb észrevételek

Szakmai beszámoló



Hogyan kezdjük el az elszámolást?

Csak az ‚Aktuális feladatok’-nál

megjelenő pályázathoz van megnyitva 

az elszámolási felület!





Amíg nincs kitöltve nem enged sorhoz 

hozzárendelni!

Elszámolási előlap



Elszámolás összesítő





Bizonylat típusok



Új hozzáadása!





Számla rögzítés





Költség összerendelés





Véglegesítés gomb után

Véglegesítés gomb után

Számlaösszesítő letöltése

Kiválasztjuk hogy „Aláírt Számlaösszesítő” és 

megjelenik a feltöltés lehetősége



Bekért bizonylat csatolás





Számla adat vagy hozzárendelés 

módosítása

 Amíg sorhoz van rendelve a számla NEM módosítható semmi adat

 Hozzárendelés nélkül: 

 Bizonylatok listázása

 Kiválasztjuk az adott számlát és a megtekint gombre kattintunk.

 Itt módosítható minden felvitt adat

 Bizonylatok listázásánál törölhető az adott számla és hozzárendelhető más 

sorhoz



Hozzárendelés törlése
 Elszámoláson belül az adott sort lenyitjuk és a számla melletti kuka jelre 

kattintunk





Hozzárendelés

Megnyitás

Törlés



Módosítás és elszámolás 

EPER rendszerben



Költségmódosítás menete
 Beadott pályázatok 

Kiválasztjuk az adott pályázatot Módosítási kérelem Új



Módosítás indoklása







Beszámoló beadása
 Beadott pályázatok

 Kiválasztjuk a megfelelő pályázatot

 Beszámoló beadása

 Kijelöljük a sort ami megjelenik ---> Új beszámoló









Mennyit számolunk el az 

adott számlából

Mit tartalmaz a számla gyűjtő fogalom 

(pl. tisztitószer, közüzemi..stb)





Szakmai beszámoló

Összevont pályázat

 Program bemutatása 1. fül

 Kérjük, mutassa be, hogy a pályázata / a szervezet milyen társadalmi szükségletet 

elégített ki, valamint annak a társadalmi hatását

 Kérjük mutassa be, hogy jelen pályázat hogy járult hozzá a szervezet működéséhez

 Monitoring indikátorok tulajdonképpen mérőszámok, olyan adatok, amelyek a 

döntéshozatalt, vagy az ezzel összefüggő egyeztetéseket, tárgyalásokat segítik elő.

 Kérjük, adja meg a szervezetnél jelenleg foglalkoztatottak számát!

 Kérjük, adja meg a támogatási időszak alatt a szervezet tevékenységein keresztül 

elért személyek számát és jelölje meg a leginkább érintett korcsoportot!

Számadatok

Szöveges 

részek









Szakmai beszámoló

Egyszerűsített pályázat

 Szöveges részek:

 Kérjük mutassa be a szervezet támogatási időszak alatti tevékenységét

 Kérjük mutassa be jelen pályázat hogyan járult hozzá a szervezet működéséhez

 Szakmai beszámoló, meghívó, képek csatolása a Dokumentum beküldőn 

keresztül lehetséges





Teendők véglegesítés után

 Számlaösszesítő kinyomtatása, aláírása

 Az összesítő utolsó oszlopában „IGEN”-el jelölt számlák, hozzátartozó kifizetési 

igazolás másolatának hitelesítése

 Hozzátartozó szerződések másolatának hitelesítése

Számlaösszesítő és a másolatok postára adása. 



➢ Egy számlát 2 elszámolási sorra is el lehet 

elszámolni

Nem enged számlaszámot kétszer rögzíteni, DE 

a számla szám elejére szúrjunk be egy közt, egy 

pontot, egy alsóvonást és máris tudjuk  ugyan 

azt a számlaszámot rögzíteni



Bizonylat hozzárendelés 

törlése/módosítása

 Beszámoló módosítás -> hozzárendelés módosítása

 Kiválasztjuk az adott számlát -> Törlés



Bizonylat törlése 



Lemondás

A lemondott összeg visszafizetését a Bethlen Gábor Alapkezelő 

Zrt. Számlaszámára

Postai úton be kell nyújtani: 

➢ a lemondó nyilatkozat eredeti példányát 

➢ A visszautalásról szóló terhelési értesítő pályázati azonosítóval 

ellátott hitelesített másolatát



Köszönöm a figyelmet!


