
 

 

 

 

 

 

 

A MAHOP Irányító Hatóság közleménye a MAHOP-2.5-2017 kódszámú felhíváshoz kapcsolódó 

elszámolás (kifizetési kérelem) és szakmai beszámoló benyújtásáról 

 

A MAHOP Irányító Hatóság a MAHOP-2.5-2017 kódszámú felhíváshoz kapcsolódó elszámolás 

(kifizetési kérelem) és szakmai beszámoló benyújtásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a 

támogatói okirattal rendelkező kedvezményezetteket: 

 

Az első kifizetés igénylésre vonatkozó nyilatkozatnál az alábbiak szerint szükséges eljárni: 

- a „Nyilatkozom, hogy biztosítéknyújtási kötelezettségem áll fenn a jelen projekthez kapcsolódóan” 

esetében a „Nem” opciót kell kiválasztani, mivel a felhívás 3.9. fejezete alapján a biztosítéknyújtási 

kötelezettség nem releváns.  

- az „Amennyiben biztosítéknyújtásra nem vagyok kötelezett, abban az esetben a 

biztosítékmentességem oka” esetében a válasz: „Nem beruházási célú, vagy kutatás-fejlesztésre vagy 

innovációra irányuló projekt”. 

 

A MAHOP-2.5-2017 kódszámú felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmek esetében a megítélt 

támogatási összeg kifizetésének igényléséhez „Új időközi elszámolás”- t kell benyújtani. Az EPTK 

felületen kötelező a számla rögzítése, tekintettel arra, hogy az EPTK felület valamennyi operatív 

programhoz kapcsolódó projektet egységesen kezel. Mivel a MAHOP-2.5-2017 kódszámú felhívás 

esetében a kifizetéssel kapcsolatos tényleges számla nem releváns, ezért az elszámolás rögzítésekor 

a bizonylat típusnál a „technikai számlát” kell kiválasztani, valamint a megítélt támogatási összeget 

kell berögzíteni. A projekt záráskor „Új záró elszámolás”- t kell benyújtani szintén technikai számla 

kiválasztásával és 0 Ft összeggel.  

 

A technikai számla rögzítésekor az alábbiak szerint kell eljárni: 

Bizonylatszám: Kompenzáció 

Bizonylat sorszám: 2017 vagy 2018 (attól függ, hogy a támogatási kérelmet mikor nyújtották be) 

A szállító adataihoz a támogatást igénylő adatait kell felvinni (név, adószám) 

 

Tekintettel arra, hogy a MAHOP-2.5-2017 kódszámú felhívás alapján az adatszolgáltatást a szakmai 

beszámoló jelenti, így egyéb adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fent.  

A kifizetési kérelemhez benyújtandó dokumentumokat a felhíváshoz kapcsolódó 1. számú szakmai 

melléklet, a felhívás 3.1.1.1. és 6.3. fejezetei tartalmazzák, továbbá szükséges a szakmai beszámoló 

benyújtása is. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az első szakmai beszámolót a támogatói okirat kézhezvételét követően a 

kifizetési kérelemmel együtt, a fennmaradó további 4 db szakmai beszámolót mérföldkőhöz 

kapcsolódón (évente 1-1 db) kell benyújtani. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Amennyiben a szakmai beszámolót a „szakmai beszámoló” menüpontban nem lehetséges rögzíteni, 

„alátámasztó dokumentumként” szükséges felcsatolni a technikai számla rögzítésekor. 

 

 


