
 

 

ZÁRÓ ELSZÁMOLÓ BENYÚJTÁSA - FELFÜGGESZTÉSE 

 

Tisztelt Pályázók! 

 

Minden pályázónak az egy éves projektidőszak lejártát követő hónap végéig kell 

benyújtania a záró beszámolót. A támogató okirat is tartalmazza a pontos 

dátumot. 

Akik 2020. január 1-jén indították projektidőszakukat 2021. január 31-éig kell 

benyújtsák a záró beszámolójukat. 

 

„Beszámolási kötelezettség 

… Záró beszámoló benyújtási határideje támogatási időszakot követő hónap 

utolsó napjáig, vagyis ………………. napig a támogatási időszak 9-12. 

hónapjairól. A beszámoló a záró elszámolásra irányuló kifizetési igényléssel 

egyidejűleg nyújtandó be.” 

 

Akik már benyújtották: 

A benyújtást követően várhatóan a Kincstártól az alábbi tartalmú levelet kapják 

válaszul a pályázók.  

“Tárgy: Értesítés eljárás felfüggesztéséről 

"A Kincstár a záró elszámolásra irányuló kifizetési igénylésre indult eljárás 

felfüggesztéséről döntött. 

Az eljárás az alábbi indok(ok) miatt kerül felfüggesztésre: 

Tekintettel arra, hogy az igénylés érdemi eldöntése olyan adatszolgáltatás 

rendelkezésre állásától függ, amelyben az 

adatszolgáltatás más szerv feladat- vagy hatáskörébe tartozik, ezért a záró 

elszámolásra irányuló kifizetési igénylés elbírálása a 

Rendelet 16. § (1) bekezdése alapján az adatszolgáltatás teljesítéséig 



 

 

felfüggesztésre kerül. A záró elszámolásra irányuló kifizetési 

igénylés érdemi elbírálása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) 

hatáskörébe tartozó adatszolgáltatástól függ, ezért 

elengedhetetlen, hogy a kérdésben a NAV adatot szolgáltasson. 

Tájékoztatom, hogy a Rendelet 11. § (3) bekezdése alapján a záró elszámolásra 

irányuló kifizetési igénylés elbírálására 

rendelkezésre álló ügyintézési határidőbe nem számít bele a felfüggesztés 

esetében a felfüggesztés megszűnéséig tartó 

időtartam." 

Aggodalomra semmi ok, a MÁK csak a NAV adatszolgáltatására vár, mielőtt a záró 

elszámolásra irányuló kifizetési igényt elbírálja. Amennyiben adótartozása nincs a 

NAV felé, akkor teendője nincs. 

Kérjük azonban mindazokat, akik a webüzletiterv felületen 

(http://webuzletiterv.hu/admin/bejelentkezes) még nem töltötték fel az Üzleti 

terv jóváhagyása után átvett fedlapot és jóváhagyó tanúsítványt, valamint a 

vállalkozás megalapítását igazoló dokumentumot, azt haladéktalanul tegyék 

meg! 

 

 

Akik még nem nyújtották be a záró beszámolót: 

 

A Kifizetési igényléseket/Záró beszámoló az alábbi linken lehet benyújtani: 

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/vvt/ 

 

Ingyenesen igénybevető mentorszolgáltatásunkra igényüket az ismert 

telefonszámokon, valamint az alábbi elérhetőségeken jelezve is kérhetik: 

Tanácsadás/mentorálás: mentor@dartke.hu 

Jogi tanácsadás: jogitanacsadas@dartke.hu 

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/vvt/
mailto:mentor@dartke.hu
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Kérjük, ellenőrizzék, és ha szükséges pótolják a webüzletiterv felületre 

(http://webuzletiterv.hu/admin/bejelentkezes) az Üzleti terv jóváhagyása után 

átvett fedlap és jóváhagyó tanúsítvány, valamint a vállalkozás megalapítását 

igazoló dokumentum feltöltését.  

Bővebb információ:  

https://gondolkozzunkokosan.hu/wp-content/uploads/2021/01/Képzési-

tanúsítvány-feltöltésének-helye.pdf 

https://gondolkozzunkokosan.hu/wp-content/uploads/2021/01/Vállalkozást-

igazoló-dokumentum-feltöltésének-helye-1.pdf 

 

Szeged, 2021. 01. 08. 
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