
6. számú melléklet 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

a „NYILATKOZAT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRÓL” elnevezésű 

nyomtatvány – kitöltéséhez 
 
A kedvezményezettnek nyilatkoznia kell, legkésőbb a hiánypótlásra felhívó végzésnek 
megfelelően, hogy a támogatói okirat szerinti projekt vonatkozásában a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) rendelkezései alapján közbeszerzési eljárás 
lefolytatására kötelezett-e. 

 
A nyilatkozatot közbeszerzési eljárásonként kell kitölteni, tehát, ha a támogatói okirattal 
jóváhagyott tevékenység(ek) megvalósításához több közbeszerzési eljárást írt ki, akkor 
lefolytatott közbeszerzési eljárásonként kell a nyilatkozatot kitölteni.  
A nyilatkozatot az első közbeszerzéssel érintett tevékenység elszámolásakor kell 

benyújtani. 

 
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 kérelemhez. 

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

 

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 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. 

 

Támogatói okirat iratazonosítója  

A fenti pályázati felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmére vonatkozóan kibocsátott 

támogatói okirat 10 jegyű iratazonosítóját kell beírni. 

 

FIGYELEM! A 2. oldaltól minden lap alján feltétlenül töltse ki a Kedvezményezett ügyfél-

azonosítója és a Támogatói okirat iratazonosítója mezőket. 

 

  



Nyilatkozat 
Kérjük, hogy a nyilatkozaton jelölje X-szel, hogy a támogatói okirat szerinti projekt 

vonatkozásában a Kbt. rendelkezései alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett-e 

vagy sem.  
Ha a Kbt. szerint nem kötelezett közbeszerzési eljárás lefolytatására, de önkéntesen folytatott 
le közbeszerzési eljárást, akkor erről a második bekezdésben kell nyilatkoznia. 

 
Felhívjuk figyelmét, hogy akár a támogatói okirat szerinti művelet vonatkozásában 
közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett, akár a közbeszerzési eljárás önkéntes 
lefolytatását választja a művelet megvalósítása során a Kbt. és a vonatkozó jogszabályok 
alapján kell eljárnia. 
 
Nyilatkozzon továbbá arról, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárással szemben a 
Közbeszerzési Döntőbizottság előtt indult-e eljárás. 
Amennyiben a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatban a Közbeszerződési 
Döntőbizottság előtt bármilyen jogorvoslati eljárás indult, azt köteles jelezni a Magyar 
Államkincstár felé. 

 

Nyertes ajánlatra vonatkozó adatok  
Ebben az adatblokkban kérjük, adja meg a közbeszerzési eljárás során kihirdetett nyertes 
ajánlattevő(k) kért adatait (neve, címe, adószáma), valamint az ajánlat tárgyának 
megnevezését. Amennyiben több nyertest is hirdettek egy szerződés keretében, akkor az 
adatokat egymástól jól elkülönítetten, tüntesse fel. 

 

Kitöltési dátum és aláírás  
Kérjük, tüntesse fel a kitöltés helyét, dátumát, majd írja alá.  

FONTOS! Szervezet esetében cégszerű aláírás szükséges.  

Cégszerű aláírás:  

Gazdasági társaság kedvezményezett esetén a szervezet hivatalos képviseletére 

jogosultszemély(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.  

 

Műszaki ellenőr nyilatkozata 

Kérjük, hogy a nyilatkozat ezen pontjában a műszaki ellenőr aláírásával igazolja, hogy a nyertes 

közbeszerzési ajánlat szerinti projekt(rész) műszaki tartalma egyező, vagy kedvezőbb a támogatási 

kérelem szerinti projekt(rész) műszaki tartalmához képest. 

 

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.  

 

Kiadási tételek közbeszerzés alapján történő megbontása  
Ezt az adatblokkot az adott projekthez kapcsolódó támogatói okirat és a közbeszerzési eljárás 
során kihirdetett nyertes ajánlattevővel/ajánlattevőkkel kötött szerződés alapján töltse ki. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a közbeszerzéssel érintett tevékenység(ek) vonatkozásában az 
elszámolható nettó kiadás nem haladhatja meg a közbeszerzési szerződésbe foglalt nettó 
összeget, illetve a támogatói okiratban jóváhagyott elszámolható kiadást.  
 
Kérjük, a kitöltésnél ügyeljen az adatok minél nagyobb pontosságára. Amennyiben nem áll 
rendelkezésére elég kitölthető sor, kérjük, csatoljon további - Kiadási tételek közbeszerzés 



alapján történő megbontása táblázatot tartalmazó - oldal(aka)t és azo(ko)n folytassa a 
felsorolást. 
 
Az a) oszlopban tüntesse fel a támogatói okiratban szereplő kiadási tétel azonosítót és ehhez a 
b) oszlopban adja meg a támogatói okirattal az adott kiadási tétel azonosítóra jóváhagyott 
elszámolható kiadást. 
 
FIGYELEM! Valamennyi, a támogatói okiraton szereplő kiadási tétel azonosítót 
szerepeltetni kell a nyilatkozaton.  
A c) oszlopban az adott kiadási tétel azonosítóra a közbeszerzési szerződés alapján jutó 
kiadást tüntesse fel. Ha a kiadási tételazonosító szerinti tevékenység teljes körűen a 
közbeszerzési szerződés részét képezi, akkor a d) oszlopba írjon nullát.  
Amennyiben az adott kiadási tételazonosító szerinti tevékenység nem tartozik a közbeszerzési 
eljárás hatálya alá, akkor a d) oszlopban adja meg a támogatói okirat szerint jóváhagyott 
elszámolható kiadást, a c) oszlopba pedig írjon nullát.  
Amennyiben egy kiadási tétel közbeszerzési eljárással érintett és közbeszerzési eljárással nem 
érintett tevékenységet is tartalmaz, az elszámolható kiadásokat a c) és d) oszlopokban ossza 
meg a szerződés és az árajánlatok, szerződések, számlák alapján. 
 
Amennyiben a támogatói okirattal jóváhagyott tevékenységekre több közbeszerzési eljárást 

folytat le, úgy az első közbeszerzéssel érintett tevékenység(ek)re vonatkozó kifizetési 
kérelem benyújtásakor benyújtott nyilatkozat Kiadási tételek közbeszerzés alapján történő 

megbontása táblázatában a támogatói okirattal jóváhagyott valamennyi kiadási 

tételazonosítót sorolja fel, és a még le nem zárult közbeszerzési eljárás(ok)ban érintett 

kiadási tételazonosítók mellett a c) oszlopban a Közbeszerzés alapján elszámolt helyen a 

„MNI” (még nem ismert) megjegyzést tüntesse fel. Amennyiben a további közbeszerzési 
eljárás(ok) is lezárul(nak), akkor az eljárás lefolytatását követő első, közbeszerzéssel érintett 

tevékenység elszámolását tartalmazó kifizetési kérelemhez csatoljon újabb Nyilatkozat 
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról című formanyomtatványt. Az újabb formanyomtatvány 

kitöltésekor csak az újabb közbeszerzési eljárásban érintett kiadási tételazonosítókat tüntesse 
fel az a) oszlopban. A b) oszlopban tüntesse fel a támogatói okirattal az adott kiadási 

tételazonosítóra jóváhagyott elszámolható kiadást, a c) oszlopban pedig az adott kiadási 
tételazonosítóra a közbeszerzési szerződés alapján jutó kiadást adja meg. Ha a kiadási 

tételazonosító szerinti tevékenység teljes körűen a közbeszerzési szerződés részét képezi, 

akkor a d) oszlopba írjon nullát. Amennyiben egy kiadási tétel közbeszerzési eljárással érintett 
és közbeszerzési eljárással nem érintett tevékenységet is tartalmaz, az elszámolható 

kiadásokat a c) és d) oszlopokban ossza meg a szerződés és az árajánlatok, szerződések, 
számlák alapján. 

 
Amennyiben a támogatói okirattal jóváhagyott tevékenységekre több közbeszerzési eljárást 
folytat le, és azok mindegyike lezárul az első közbeszerzéssel érintett tevékenység 
elszámolásáig, akkor valamennyi eljárásra egyidejűleg meg kell tennie a nyilatkozatát, 
eljárásonként külön formanyomtatványon. Ebben az esetben csak az egyik 
formanyomtatványon kell a támogatói okirat szerinti valamennyi kiadási tétel azonosítót 
feltüntetni. Azon kiadási tételek esetén, amelyek nem az adott nyilatkozaton feltüntetett 
eljárás keretébe tartoznak, a kiadási tételazonosítók mellett a c) oszlopban a Közbeszerzés 
alapján elszámolt helyen a „KNY” (külön nyilatkozaton) megjegyzést tüntesse fel és ezekre 
csatoljon újabb Nyilatkozat közbeszerzési eljárás lefolytatásáról című formanyomtatványt. Az 
újabb formanyomtatvány kitöltésekor már csak az ezen a nyilatkozaton feltüntetett 
közbeszerzési eljárásban érintett kiadási tételazonosítókat adja meg az a) oszlopban. A b) 
oszlopban tüntesse fel a támogatói okirattal az adott kiadási tételazonosítóra jóváhagyott 
elszámolható kiadást, a c) oszlopban pedig az adott kiadási tételazonosítóra a közbeszerzési 
szerződés alapján jutó kiadást adja meg. Ha a kiadási tételazonosító szerinti tevékenység teljes 
körűen a közbeszerzési szerződés részét képezi, akkor a d) oszlopba írjon nullát. Amennyiben 
egy kiadási tétel közbeszerzési eljárással érintett és közbeszerzési eljárással nem érintett 
tevékenységet is tartalmaz, az elszámolható kiadásokat a c) és d) oszlopokban ossza meg a 
szerződés és az árajánlatok, szerződések, számlák alapján. 



Az e) oszlopot a Kormányhivatal tölti ki, kérjük ezt minden esetben üresen hagyni.  
Valamennyi benyújtásra kerülő oldal alján végezze el az oldalon szereplő adatok 
összesítését oszloponként. 
 

 

 


