
1. számú melléklet                                                                                                      

Önellenőrzési lista                                                                          
Az elektronikus benyújtás során szkennelt vagy eredeti elektronikus fájl formátumban feltöltendő dokumentumok 

Azonosító Elnevezés  Benyújtás módja Benyújtás ideje 
Megőrizendő 

dokumentum 

Ön/1 

Elszámoló bizonylat: Számla, módosítás esetén a számlával egy 

tekintet alá eső okirattal együtt - tartalma alapján: rész- vagy végszámla 

(amelyekhez kapcsolódhat előlegszámla vagy előlegbekérő), sztornó 

(jóváíró) számla, helyesbítő számla, - vagy számlával egyenértékű 

bizonylat a kötelező rájegyzésekkel és aláírással 

 

kötelező kifizetési igénylés 

eredeti, elektronikus 

számla elektronikus 

formában 

Ön/2 
Idegen nyelvű elszámoló bizonylat esetén a kedvezményezett cégszerű 

aláírásával ellátott, a főbb megnevezések magyar nyelvű fordítását 

tartalmazó másolat 

 

kötelező, amennyiben releváns kifizetési igénylés eredeti 

Ön/3 Számlarészletező (ÉNGY szintű részletezettségű) 
 

kötelező kifizetési igénylés eredeti 

Ön/4 

Építési és felmérési napló (kapcsolódó oldalai, melyek az ÉNGY 

kódokat is tartalmazzák) (papír alapon vezetett), valamint  az e-építési 

napló vezetéséhez kapcsolódó mentességről a műszaki ellenőr 

nyilatkozata 

 

kötelező kifizetési igénylés eredeti  

Ön/5 

Építési beruházás esetében kivitelező által vezetett és műszaki ellenőr 

által igazolt építési napló (elektronikus építési napló), valamint a 

kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy a mellékelt pdf-formátumú 

dokumentum tartalma mindenben megegyezik az e-napló alkalmazásban 

szereplő adatokkal. 

 

kötelező 
építéssel kapcsolatos 

kifizetési igénylés 
elektronikus formában 

Ön/6 
ÉNGY kódokat is tartalmazó, részletes számításokkal alátámasztott 

felmérési napló  

 
kötelező 

építéssel kapcsolatos 

kifizetési igénylés 

eredeti, elektronikus 

formában 

Ön/7 Kifizetést igazoló bizonylat 

 

kötelező kifizetési igénylés 

eredeti, elektronikus 

bankszámlakivonat 

elektronikus formában 

Ön/8 

Teljesítésigazolás, amely építési beruházás esetén tartalmazza a mérnök, 

műszaki ellenőr aláírását is (Ha nincs külön teljesítésigazolás 

dokumentum, mert a számlán egyértelműen beazonosítható, hogy a 

támogatási kérelemben szereplő beszerzés, szolgáltatás valósult meg, 

akkor ezt helyettesítheti a számlára rávezetett - a „teljesítést igazolom” - 

szöveg a kedvezményezett cégszerű aláírásával együtt. Amennyiben 

építésről szól a számla, akkor a mérnök, műszaki ellenőr aláírásának is 

szerepelnie kell a számlán.) 

 

kötelező kifizetési igénylés eredeti 

Ön/9 Módosított tételek indoklása (ld. 3. melléklet) 
 eseti - támogatói okirathoz képest 

módosított tétel elszámolása 

változás bejelentés/ 

kifizetési igénylés 
eredeti 

Ön/10 
Nyilatkozat az építési műszaki ellenőr ellenjegyzésével (ld. 2. 

melléklet) 

 eseti - támogatói okirathoz képest 

módosított tétel elszámolása  

változás bejelentés/ 

kifizetési igénylés 
eredeti 
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Azonosító Elnevezés  Benyújtás módja Benyújtás ideje 
Megőrizendő 

dokumentum 

Ön/11 Árajánlat(ok) 

 eseti - támogatói okirathoz képest 

módosított/árajánlatosra változott tétel 

elszámolása, kivitelező változása  

változás bejelentés/ 

kifizetési igénylés 
eredeti 

Ön/12 
3 árajánlat hiányában a forgalmazó nyilatkozata arról, hogy az 

igényelt tétel egyedi gyártású, vagy az más forgalmazótól nem 

szerezhető be 

 eseti - támogatói okirathoz képest 

módosított/árajánlatosra változott tétel 

elszámolása, kivitelező változása 

változás bejelentés/ 

kifizetési igénylés 
eredeti 

Ön/13 
A beszerzésre kötött írásbeli megállapodás/szerződés/ahol 

megengedett: nyilatkozat szóbeli megállapodásról 

 
kötelező kifizetési igénylés eredeti 

Ön/14 Nyilatkozat közbeszerzési eljárás lefolytatásáról (ld. 5. melléklet) 
 

kötelező, amennyiben releváns kifizetési igénylés eredeti 

Ön/15 
Az Irányító Hatóság által kiállított igazolás a közbeszerzési eljárás 

lefolytatásának megfelelőségéről 

 
kötelező, amennyiben releváns kifizetési igénylés eredeti 

Ön/16 
FELHÍVÁS-SPECIFIKUS egyéb benyújtandó dokumentumok, pl. 

tartalmi értékelési szempontoknak való megfelelést igazoló 

dokumentáció 

 

kötelező kifizetési igénylés eredeti 

Ön/17 
Jogerős építési és/vagy a jogerős vízjogi létesítési/jogerős 

bányakapitánysági/ jogerős villamosenergia-ipari engedély/hálózati 

csatlakozási dokumentáció  
kötelező 

első, építéssel/létesítéssel 

kapcsolatos kifizetési 

igénylés 

eredeti, elektronikus 

formában 

Ön/18 
Engedélyezési záradékkal ellátott (záradékolt) építészeti-műszaki 

tervdokumentáció 

 

kötelező 
első, építéssel/létesítéssel 

kapcsolatos kifizetési 

igénylés 

eredeti, elektronikus 

formában 

Ön/19 
Építési/villamosenergia-ipari engedélyező illetékes hatósági nyilatkozat 

arról, hogy a beruházás nem engedélyköteles 

 

kötelező 
első, építéssel/létesítéssel 

kapcsolatos kifizetési 

igénylés 
eredeti 

Ön/20 Hatóság által ellenjegyzett építészeti-műszaki tervdokumentáció 

 

kötelező 
első, építéssel/létesítéssel 

kapcsolatos kifizetési 

igénylés 
eredeti 

Ön/21 
Műszaki átadás-átvételi, illetve üzembe helyezési jegyzőkönyv, 

forgalmi engedély, járműkísérőlap, szállítólevél 

 
kötelező  záró kifizetési igénylés eredeti 

Ön/22 
Jogerős használatbavételi/jogerős vízjogi üzemeltetési engedély/ 

hálózathasználati szerződés 

 
kötelező záró kifizetési igénylés 

eredeti, elektronikus 

formában 

Ön/23 
Záradékolt tervdokumentáció (korábban benyújtotthoz képest történt 

változás esetén) 

 
kötelező záró kifizetési igénylés 

eredeti, elektronikus 

formában 

Ön/24 

Áfa-összesítő (és kapcsolódó dokumentumok ld. 3.1.4. pontot) (Fordított 

adózás szabályai szerint kiállított számlák esetében, ha a 

kedvezményezett bruttó módon finanszírozott) 

 

kötelező kifizetési igénylés eredeti 

Ön/25 Független akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó nyilatkozata 
arról, hogy a kedvezményezett a támogatott beruházás tekintetében 

közbeszerzési eljárás lefolytatására nem kötelezett 

 

kötelező, amennyiben releváns első kifizetési igénylés eredeti 

 


