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A PROJEKT TELJESÍTÉSÉNEK

NYOMONKÖVETÉSE

Preventív 
monitoring

Részbeszámolók
(előrehaladási
jelentés és / vagy 
időközi beszámoló)

Záróbeszámoló

Konzultációs
lehetőségek
(telefon, személyesen, 
rendezvények)

Projektek nyomonkövetése – minőségbiztosítás, a támogatás 
optimális felhasználása
Tempus Közalapítvány – támogató funkció és ellenőrző szerep

Monitoring 
látogatás

Monitoring 
látogatás



PREVENTÍV MONITORING

 Célja a projektmegvalósítás elősegítése

 Rávilágít a tervezési hibákra

 Tisztázza a pályázatban nem kellően 
kidolgozott szempontokat

Pontosítás, további információk bekérése

Vállalások pontosítása, számszerűsítése

Javaslattétel a megvalósítás elősegítése érdekében



BESZÁMOLÁSI ALAPELVEK

• Tartalomalapú beszámolás! 

• Beszámolás kettős iránya

Erasmus+ programszabályok

Hatályos, adott országban érvényes 
jogszabályi környezet



BESZÁMOLÓK

• A koordinátor nyújtja be a beszámolót a teljes 
konzorcium nevében

• Határidők: a támogatási szerződés I.4. cikkében –
korábbi benyújtás is lehetséges

• Tartalmi elvárás: a projekt átlátható, logikus, 
elemző bemutatása

• A 24 hónapnál hosszabb projektek – 80% 
kifizetése két részletben

• Időközi beszámoló – második 40% kifizetése



RÉSZBESZÁMOLÓK

ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

(PROGRESS REPORT)

A projekt szakmai 
előrehaladására
koncentrál, pénzügyi 
elszámolást nem tartalmaz 
és újabb támogatási 
részlet kifizetését nem 
vonja maga után. 

IDŐKÖZI BESZÁMOLÓ

(INTERIM REPORT)

A projekt szakmai 
előrehaladásáról szóló 
részletes beszámoló mellett 
pénzügyi elszámolást is 
tartalmaz és további 
támogatási részlet 
kifizetését vonja, illetve 
vonhatja maga után.



BESZÁMOLÁSI FELÜLETEK

RÉSZBESZÁMOLÓ
(Előrehaladási jelentés, 

időközi beszámoló)

ZÁRÓBESZÁMOLÓ

Mobility Tool+ Mobility Tool+

Mellékletek, alátámasztó 
dokumentumok külső tárhelyen

Mellékletek, alátámasztó 
dokumentumok külső tárhelyen

Erasmus+ Project Results
Platform (EPRP)



A BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSE

• A beszámolási folyamat résztvevői:

o A koordinátor intézmény (projektkoordinátor, 
szakmai felelős, pénzügyi referens, adminisztratív 
munkatárs)

o Partnerintézmények (projektkoordinátor, szakmai 
felelős, pénzügyi referens, adminisztratív munkatárs)

• Közös ötletelés, feladatmegosztás, partnerség 
minden szereplője aktív

• A beszámoló nyelve – a partnerség munkanyelve



A MOBILITY TOOL+ FELÜLET
Elérési útja: https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility










BESZÁMOLÓK - RÉSZBESZÁMOLÓ



BESZÁMOLÓK - ZÁRÓBESZÁMOLÓ



MT+ ÚTMUTATÓ, TUDNIVALÓK

• Automatikus üzenet a projekt bekerülése után

• TKA honlap: Útmutató a Mobility Tool+ 
felülethez (angol nyelvű)

• TKA honlap: Film a MOBILITY TOOL+ 
használatáról (angol nyelvű)

• Folyamatos rendszerfrissítések



A BESZÁMOLÓK ÚTJA A BEKÜLDÉS UTÁN

• Tartalmi értékelés – koordinátor nemzeti iroda, 
külső szakértők 

• Pénzügyi értékelés

• Hiánypótlás kérése

• Időtartam: 60 nap 

• Szöveges értékelés megküldése

• Utalás (időközi és záróbeszámoló)



A KOORDINÁTOR FELELŐSSÉGE

• A szerződéses dokumentumok ismerete

• Közös dokumentumokat elérhetővé tenni 
minden partner számára

• Partnerek teljesítésének nyomonkövetése, a 
szakmai teljesítést alátámasztó 
dokumentumok begyűjtése

• Közös felelősség: a projekt megfelelő 
minőségben valósuljon meg

• PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS!





DISSZEMINÁCIÓ, AZ EREDMÉNYEK

KÖZZÉTÉTELE

• A projekt kommunikációja, az eredmények 
terjesztése folyamatos 

• Mit?-Kinek?-Mikor?-Hogyan?

• Arányos disszemináció:

– Szerényebb költségvetésű tapasztalatcserés 
projekt

– Magas költségvetésű szellemi termékes projekt



A SZABAD HOZZÁFÉRÉSRE 
VONATKOZÓ KÖVETELMÉNY 

Az Erasmus+ pályázati útmutatójában leírtaknak megfelelően a 
program által támogatott projektek keretében készített oktatási 
segédanyagokat – dokumentumokat, médiatartalmakat, 
szoftvereket vagy más anyagokat – nyílt licenc alatt szabadon 
hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság számára!

„A kedvezményezetteknek továbbá biztosítaniuk kell, hogy e nyitott 
oktatási segédanyagok megosztása szerkeszthető, digitális 
formában, az interneten szabadon hozzáférhető módon 
(költségmentesen, regisztráció vagy más korlátozás nélkül) és 
amennyiben lehetséges, egy megfelelő és szabadon hozzáférhető 
platformon valósuljon meg, tehát ne csak egy-egy projekt vagy 
intézmény konkrét honlapján. A szabad hozzáférésre vonatkozó 
követelmény kötelező, és nem sértheti a támogatások 
kedvezményezettjeinek szellemi tulajdonhoz fűződő jogait.”



KÉRDÉSÜK VAN?

SZAKMAI KAPCSOLATTARTÓK

 Köznevelés
Ashlock-Kéthelyi Eszter (eszter.kethelyi@tpf.hu) 
Fintáné Hidy Réka (reka.hidy@tpf.hu) 

 Szakképzés
Jakabné Baján Ilona (ilona.bajan@tpf.hu) 
Bedécs Anikó(aniko.bedecs@tpf.hu)

 Felnőtt tanulás
Damjanovich Katalin (katalin.damjanovich@tpf.hu) 
Frigyes Edina (edina.frigyes@tpf.hu) 

PÉNZÜGYI MONITORING KAPCSOLATTARTÓ

Laczó Ilona Éva (eva.laczo@tpf.hu) 
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