
4. számú melléklet 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 

a „NYILATKOZAT AZ ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐR ELLENJEGYZÉSÉVEL” és a 

„Módosított tételek indoklása” elnevezésű nyomtatvány – kitöltéséhez 

 

NYILATKOZAT AZ ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐR ELLENJEGYZÉSÉVEL 

 

A „NYILATKOZAT AZ ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐR ELLENJEGYZÉSÉVEL” 

elnevezésű nyilatkozatot minden építéshez kapcsolódó változás bejelentés vagy építéssel 

érintett kifizetési igénylés benyújtásakor csatolnia kell a változás bejelentés iránti 

kérelemhez, illetve a kifizetési igényléshez. 

 

A nyomtatvány kézírással és géppel is kitölthető. A kitöltést követően a nyomtatványt a 

kedvezményezettnek és az építési műszaki ellenőrnek a megfelelő helyen alá kell írnia, 

majd a Csatolt dokumentumok feltöltése menüpontban az aláírt és szkennelt dokumentumot 

kell csatolni a változás bejelentéshez vagy a kifizetési igényléshez. 

Kérjük, hiánytalanul töltse ki a nyomtatványt és pontosan adja meg a szükséges adatokat. 

 

Amennyiben a támogatással érintett projekt a támogatási kérelemben feltüntetett építési és 

/vagy árajánlatos tételek szerint kerül megvalósításra (módosítás nélkül), akkor csak a 

nyilatkozat I. pontjának kitöltése kötelező. 

 

A nyilatkozat II. pontjának kitöltése akkor szükséges, ha a változás bejelentés, vagy a 

kifizetési igénylés benyújtása során a támogatási kérelmében megadott  

 ÉNGY-ben szereplő tétel helyett másik ÉNGY tételt vagy árajánlatos tételt kíván 

elszámolni; 

 építési (akár ÉNGY, akár árajánlatos) tételt, munkanemet kíván elhagyni; 

 árajánlatos építési tétel, munkanem helyett másik árajánlatos vagy ÉNGY tételt kíván 

megvalósítani. 

 

Kedvezményezett neve 

Természetes személyként igényelt támogatás esetében saját nevét írja be, amelyet a 

nyilvántartásba vételhez adott meg, vagy a vállalkozás (cég) nevét, amennyiben a támogatási 

kérelmet az Ön által képviselt jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet 

képviseletében nyújtotta be.  

 

Kedvezményezett ügyfél-azonosítója  
A Magyar Államkincstár - illetve 2016. december 31-ét megelőzően Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal - által az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási 

Rendszerben kérelemre történő nyilvántartásba vétel során megállapított és a regisztrációs 

igazoláson/nyilvántartásba vett adatokról szóló igazoláson szereplő 10 számjegyű azonosítót 

szükséges megadni, amely megegyezik a korábbi években használt, akkor regisztrációs 

számnak nevezett azonosítóval.  

 

Pályázati felhívás megnevezése  

Kérjük, hogy a pályázati felhívásnak a Széchenyi 2020 honlapon szereplő teljes megnevezését 

tüntesse fel. 
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Hatályos Támogatói okirat iratazonosítója  

A fenti pályázati felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmére vonatkozóan kibocsátott, 

legutolsó, hatályos támogatói okirat 10 jegyű iratazonosítóját kell beírni. 

I. Nyilatkozat a támogatással érintett projekt megvalósításáról 

 

Kérjük, hogy a nyilatkozat ezen pontjában a jelölőnégyzetben jelölje X-szel, hogy az 

elszámolni kívánt projekt(rész) a támogatási kérelemben feltüntetett és a legutolsó, hatályos 

támogatói okirattal jóváhagyott építési és/vagy árajánlatos tételek szerint került-e 

megvalósításra. 

 

Amennyiben „igen” válasz kerül megjelölésre, akkor a nyilatkozat II. pontját (Nyilatkozat 

módosított tételekről) nem kell kitöltenie.   

 

Amennyiben „nem” válasz kerül megjelölésre, akkor a nyilatkozat II. pontjának (Nyilatkozat 

módosított tételekről) kitöltése kötelező, valamint ebben az esetben szükséges kitölteni és 

csatolni a Módosított tételek indoklása c. nyomtatványt is.  

 

II. Nyilatkozat módosított tételekről 

 

A) és B) nyilatkozat 

Kérjük, hogy a nyilatkozat előtti jelölőnégyzetben jelölje X-szel, hogy 

- ha a bejelenteni kívánt változás ÉNGY tételnek árajánlatosra, vagy eredetileg 

árajánlatos tételnek másik árajánlatosra történő módosítására vonatkozik;  

- a tételek bejelenteni kívánt változása (módosítása/elhagyása) milyen hatással van a 

projekt műszaki, szakmai tartalmára.  

Természetesen a változások jellegétől függően lehetőség van mindkét nyilatkozat egyidejű 

megjelölésére is, de a B) nyilatkozat minden változás bejelentés esetében kitöltendő, míg 

az A) nyilatkozatot árajánlatos tételnek ÉNGY tételre történő cseréje, vagy tétel 

elhagyása esetén nem kell kitölteni. 

 

A) nyilatkozat 

Az A) nyilatkozatot akkor jelölje meg, ha a bejelenteni kívánt változás ÉNGY tételnek 

árajánlatosra, vagy eredetileg árajánlatos tételnek másik árajánlatosra történő módosítására 

vonatkozik.  

Az A) nyilatkozat megjelölése esetén minden esetben kötelező a B) nyilatkozat egyidejű 

megjelölése és kitöltése is. 

 

B) nyilatkozat 

A B) nyilatkozatot minden olyan változás esetében töltse ki, amely a támogatási 

kérelmében szereplő építési (akár ÉNGY, akár árajánlatos) tétel, munkanem elhagyására vagy 

módosítására irányul.  

Ha a változás nem csak tétel elhagyására, hanem ÉNGY tételnek árajánlatosra történő 

módosítására (is) vonatkozik, akkor jelölje meg az A) nyilatkozatot is. 

FONTOS! Feltétlenül tegyen X-et abba a jelölőnégyzetbe, amelyik igaz az érintett projekt 

műszaki, szakmai tartalmára a változást/módosítást követően. 

   A projekt műszaki, szakmai tartalma: 

nem változik/   magasabb/       csökken/ 

azonos értékű    kedvezőbb       kedvezőtlenül változik  
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Amennyiben a projekt több kiadási tételből áll, akkor a nyilatkozatot értelemszerűen csak a 

módosítással érintett kiadási tétel(ek)re kell megtenni. 

 

Csatolásra kerülő szkennelt dokumentumok  

A dokumentumok megnevezése alatti kipontozott helyen a nyilatkozathoz csatolni kívánt 

dokumentumok darabszámának megadása kötelező. 

 

Kérjük, hogy amennyiben a támogatási kérelemben szereplő valamely építési tételt módosítja, 

azaz a támogatási kérelemben szereplő építési tétel (akár ÉNGY, akár árajánlatos tétel) helyett 

más, árajánlatos tétellel kíván elszámolni, akkor a változás bejelentés, vagy a kifizetési 

igénylés benyújtása során minden esetben csatolja a vonatkozó Felhívásban foglaltaknak 

megfelelő, legalább három, azonos műszaki tartalommal rendelkező részletes és tételes – 

egymástól és a kedvezményezettől független kibocsátótól származó – árajánlatot. 

Amennyiben a kötelezően benyújtandó három árajánlat nem szerezhető be, úgy a forgalmazó 

nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy az igényelt tétel egyedi gyártású, vagy az más 

forgalmazótól nem szerezhető be.  

 

Kitöltés kelte és aláírás  
Kérjük, tüntesse fel a kitöltés helyét, dátumát, majd írja alá.  

FONTOS! Az aláírási címpéldány szerint, cégszerűen, illetve ha a gazdasági tevékenység 

végzése során az egyéb jogszabály által kifejezetten előírt, úgy az ott meghatározott módon 

kell a nyilatkozatot aláírni.  

Nem természetes személy kedvezményezett hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a 

szervezet nevében, az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult 

személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása. Az utóbbi esetben a kifizetési kérelemmel 

kapcsolatos meghatalmazást is csatolni kell. A cégszerű aláírás elengedhetetlen része a 

képviselt szervezet megnevezése, az aláírásra jogosult személy (nyomtatott betűvel kiírt) teljes 

neve és aláírása, és ha van, a szervezet bélyegzőlenyomata. Egyéni vállalkozó gazdasági 

tevékenysége során az „egyéni vállalkozó” megjelölést (vagy annak e.v. rövidítését) és 

nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben köteles feltüntetni. 

 

A Kedvezményezett aláírása alatti részt az építési műszaki ellenőr tölti ki. 

Építési műszaki ellenőr neve nyomtatott betűkkel  

Kérjük, nyomtatott betűvel adja meg a nevét.  

 

Névjegyzéki jelölése (Kamarai szám/nyilvántartási szám)  

Kérjük, tüntesse fel az illetékes területi kamaránál nyilvántartott névjegyzékszámát.  

 

Kitöltés kelte és aláírás 

Kérjük, tüntesse fel a kitöltés helyét, dátumát, majd írja alá.  

Építési műszaki ellenőr aláírása:  A kipontozott helyen az építési műszaki ellenőr ír alá, 

igazolva, hogy a nyilatkozat és a csatolt dokumentumok tartalmával egyetért.  

Tanú1: Ebben az adatblokkban kell olvashatóan megadni a tanú nevét, lakcímét, majd a tanú 

írja alá.  

Tanú2: Ebben az adatblokkban kell olvashatóan megadni a tanú nevét, lakcímét, majd a tanú 

írja alá.  
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Módosított tételek indoklása 

 

A Módosított tételek indoklása elnevezésű dokumentumot abban az esetben kell kitölteni a 

„NYILATKOZAT AZ ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐR ELLENJEGYZÉSÉVEL” 

elnevezésű dokumentum mellékleteként és csatolni a változás bejelentés, vagy a kifizetési 

igénylés benyújtása során, amennyiben a támogatási kérelemben szereplő valamely ÉNGY-

ben szereplő tétel helyett másik ÉNGY tételt, vagy árajánlatos tételt kíván elszámolni vagy 

fordítva (módosítás), továbbá a támogatási kérelemben feltüntetett építési tételt (akár ÉNGY, 

akár árajánlatos), munkanemet kíván elhagyni. 

Amennyiben a támogatási kérelemben szereplő valamely ÉNGY-ben szereplő tétel(ek) helyett  

ÉNGY-ben szereplő másik tétel(eke)t, vagy árajánlat alapján elszámolni kívánt tétel(ek) 

helyett ÉNGY-ben szereplő tétel(eke)t valósít meg akkor ezen a nyomtatványon a szükséges 

indokolást elegendő a támogatói okiratban szereplő kiadási tételre pl: E1 összesítve megadnia, 

szövegszerű magyarázattal.  

Amennyiben ÉNGY-ben szereplő tétel(ek) helyett árajánlat alapján elszámolni kívánt 

tétel(eke)t, vagy eredetileg árajánlat alapján elszámolni kívánt tétel(ek) helyett másik árajánlat 

alapján elszámolni kívánt tétel(eke)t kíván megvalósítani a dokumentumban tételesen 

indokolni szükséges, hogy az eredetileg tervezett tétel(ek) helyett árajánlattal elszámolni 

kívánt tétel(ek) miért nem sorolható(k) be az Építési Normagyűjteménybe.  

Fontos jogszabályi követelmény, hogy minden esetben a valós, a helyszínen fizikailag 

megvalósult műszaki megoldásokat szerepeltesse a kifizetési igénylésben és az ahhoz 

benyújtott Módosított tételek indoklása nyomtatványon fejtse ki a változtatás indokait a 

fentiekben leírtak szerint. 
A támogatási kérelemben szereplő építési tétel(ek) elhagyása vagy módosítása esetén az 

indoklásban – a „NYILATKOZAT AZ ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐR 

ELLENJEGYZÉSÉVEL” elnevezésű dokumentum B) pontjában tett nyilatkozatával 

összhangban – részletesen  ki kell térni arra, hogy a tétel módosítása/elhagyása milyen 

hatással van a projekt műszaki, szakmai tartalmára. Amennyiben a projekt több kiadási 

tételből áll, akkor a nyilatkozatot értelemszerűen csak a módosítással érintett kiadási 

tétel(ek)re kell vonatkoztatni. 

A táblázatot folytatólagosan, az egyes tételeket egymás alatt feltüntetve kell kitölteni.  

A mellékletből annyi példányt kell másolni és kitölteni, amennyit a módosítással érintett 

elszámolni kívánt tételek száma indokol. Az oldal alján lévő oldalszámozást kérjük kitölteni.  

 

Hatályos Támogatói okirat iratazonosítója  

A fenti pályázati felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmére vonatkozóan kibocsátott, 

legutolsó, hatályos támogatói okirat 10 jegyű iratazonosítóját kell beírni. 

 

Kedvezményezett ügyfél-azonosítója  
A Magyar Államkincstár - illetve 2016. december 31-ét megelőzően Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal - által az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási 

Rendszerben kérelemre történő nyilvántartásba vétel során megállapított és a regisztrációs 

igazoláson/nyilvántartásba vett adatokról szóló igazoláson szereplő 10 számjegyű azonosítót 

szükséges megadni, amely megegyezik a korábbi években használt, akkor regisztrációs 

számnak nevezett azonosítóval.  

 

Sorszám 

Kérjük, hogy amennyiben az eredetileg tervezett kiadási tételazonosítók és/vagy építési 

tételek közül többet is érint a módosítás, akkor ebben az oszlopban tüntesse fel azok 

sorszámát folyamatos számozással. 
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Kiadási tételazonosító 

Kérjük, hogy itt tüntesse fel azt a – legutolsó, hatályos támogatói okirat jóváhagyott tételeket 

tartalmazó mellékletében (Projekt tartalma) szereplő - kiadási tételazonosítót, amelyhez az 

eredetileg tervezett ÉNGY/árajánlatos tétel tartozik.  

 

 

Eredetileg tervezett tétel megnevezése 

Amennyiben ÉNGY-ben szereplő tétel(ek) helyett árajánlat alapján elszámolni kívánt 

tétel(eke)t, vagy eredetileg árajánlat alapján elszámolni kívánt tétel(ek) helyett másik árajánlat 

alapján elszámolni kívánt tétel(eke)t kíván megvalósítani, akkor kérjük, hogy itt adja meg 

annak az eredetileg tervezett ÉNGY/árajánlatos tételnek, munkanemnek a megnevezését, 

amelyet módosítani kíván. 

A módosítás jellege (tétel elhagyása/módosítása) 

Kérjük, hogy X-szel jelölje a változás jellegét a megfelelő oszlopban. 

 

Módosított (árajánlatos)/megvalósított tétel megnevezése 

Amennyiben ÉNGY-ben szereplő tétel(ek) helyett árajánlat alapján elszámolni kívánt 

tétel(eke)t, vagy eredetileg árajánlat alapján elszámolni kívánt tétel(ek) helyett másik árajánlat 

alapján elszámolni kívánt tétel(eke)t kíván megvalósítani, akkor kérjük, hogy itt adja meg az 

eredetileg tervezett építési tételnek, munkanemnek megfeleltethető árajánlatos tétel 

megnevezését, amelyre módosítani kíván. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a támogatási kérelemben feltüntetett – ÉNGY-ben 

szereplő – tétel helyett árajánlatos tételt, vagy a támogatási kérelemben feltüntetett árajánlatos 

tétel helyett másik árajánlatos tételt kíván megvalósítani akkor legalább három, azonos 

műszaki tartalommal rendelkező részletes és tételes – egymástól és a kedvezményezettől 

független kibocsátótól származó – a vonatkozó Felhívásban foglaltaknak megfelelő 

árajánlatot kell csatolnia. 

 

Indoklás 

Kérjük, hogy itt részletezze azokat a körülményeket, amelyek következtében a módosítás –

ÉNGY tétel árajánlatosra cserélése; ÉNGY tétel cseréje más ÉNGY tételre; árajánlatos tétel 

cserélése más árajánlatos tételre; árajánlatos tétel cserélése ÉNGY tételre  / tétel elhagyása – 

szükségessé vált.  

Árajánlatos tételre történő módosítás esetén indokolni szükséges, hogy az adott tétel miért 

nem számolható el ÉNGY alapján. Meg kell adni, hogy miben tér el a módosított tétel az 

ÉNGY-ben szereplő hasonló műszaki tartalmú tételtől. 

A támogatási kérelemben szereplő építési tétel(ek) elhagyása vagy módosítása esetén az 

indoklásban részletesen ki kell térni – műszaki, szakmai magyarázattal alátámasztva - arra, 

hogy a tétel módosítása/elhagyása milyen hatással van a projekt műszaki, szakmai tartalmára.  

Ezen indokolásnak összhangban kell lennie a „NYILATKOZAT AZ ÉPÍTÉSI MŰSZAKI 

ELLENŐR ELLENJEGYZÉSÉVEL” elnevezésű dokumentum B) pontjában tett 

nyilatkozatával. Amennyiben a projekt több kiadási tételből áll, akkor a műszaki, szakmai 

tartalomról szóló nyilatkozatot és a kapcsolódó indoklást értelemszerűen csak a módosítással 

érintett kiadási tétel(ek)re kell vonatkoztatni. 

Kérjük továbbá, hogy tétel módosítása és/vagy elhagyása esetén is fejtse ki a fejlesztésnek a 

projekt eredményessége szempontjából meghatározó tulajdonsága tekintetében azokat az 

indokokat, amelyek alapján a projekt műszaki-szakmai tartalma nem változik, vagy pozitív, 

illetve negatív irányba változik. 

Amennyiben összefügg több tétel, amely módosítással érintett, akkor az egymás alatt felsorolt 

összefüggő tételekre egy indokolás elégséges, nem szükséges tételenként. 
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A kedvezményezett és az építési műszaki ellenőr aláírása 

A kipontozott helyen a kedvezményezett és az építési műszaki ellenőr írja alá a kitöltött 

nyomtatványt.  

FONTOS! Az aláírási címpéldány szerint, cégszerűen, illetve ha a gazdasági tevékenység 

végzése során az egyéb jogszabály által kifejezetten előírt, úgy az ott meghatározott módon 

kell a nyilatkozatot aláírni.  

Nem természetes személy kedvezményezett hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a 

szervezet nevében, az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult 

személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása. Az utóbbi esetben a kifizetési kérelemmel 

kapcsolatos meghatalmazást is csatolni kell. A cégszerű aláírás elengedhetetlen része a 

képviselt szervezet megnevezése, az aláírásra jogosult személy (nyomtatott betűvel kiírt) teljes 

neve és aláírása, és ha van, a szervezet bélyegzőlenyomata. Egyéni vállalkozó gazdasági 

tevékenysége során az „egyéni vállalkozó” megjelölést (vagy annak e.v. rövidítését) és 

nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben köteles feltüntetni. 

 


