
Az V. körös pályázatok elszámolásához szükséges dokumentumok 
összefoglalása 

Az elszámolást két példányban kell átadni a területileg illetékes irodában, egy eredeti és 
egy másolati példányban, lezáratlan borítékban, melyen fel kell tüntetni a Végső 
Kedvezményezett nevét, a projekt iktatási számát, és nagy nyomtatott betűkkel rá kell írni, 
hogy ELSZÁMOLÁS. Mielőtt átadná az elszámolását, minden dokumentumot be kell 
szkennelni és fel kell tölteni a PIT online pályázati rendszerbe!  

Referenciaszám: MI-04-G/2018-I 

- Szakmai és pénzügyi beszámoló 
- Teljesítésigazolás 
- Záradékolt előlegszámlák  
- Záradékolt végszámla 
- Szállítólevél (nem kötelező) 
- Garancialevél 
- Fotódokumentáció 
- Aláírt zálogszerződés s majd végzés a zálog bejegyzéséről 

Referenciaszám: MI-04-Z/2018-I 

- Szakmai és pénzügyi beszámoló 
- Teljesítésigazolás 
- Záradékolt előlegszámlák  
- Záradékolt végszámla 
- Szállítólevél (nem kötelező) 
- Garancialevél 
- Fotódokumentáció 
- Ingatlanlap (fóliasátrak és öntözőrendszerek esetében) – elegendő az internetről 

letöltött változat arra a parcellára vonatkozóan, ahol a projekt megvalósításra került 
- Aláírt zálogszerződés s majd végzés a zálog bejegyzéséről 

Referenciaszám: MI-04-S/2018-I 

- Szakmai és pénzügyi beszámoló 
- Teljesítésigazolás 
- Záradékolt előlegszámlák  
- Záradékolt végszámla 
- Szállítólevél (nem kötelező) 
- Garancialevél (ha releváns) 
- Fotódokumentáció 
- Törzskönyvek (jószágvásárlás esetén) + az állatorvos által kiállított/a rendszerből 

kinyomtatott igazolás, mellyel a pályázó igazolja, hogy a megvásárolt jószágok a 
gazdaságába bevezetésre kerültek. 



- Ingatlanlap (építési beruházás esetén) - elegendő az internetről letöltött változat arra 
a parcellára vonatkozóan, ahol a projekt megvalósításra került 

- Engedélyköteles építési beruházásnál/felújításnál építési napló, jogerős hatósági 
műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, jelenléti ívek, kiviteli terv, jogerős 
használatbavételi engedély. Az összes építkezéssel kapcsolatos dokumentációt 
szükséges a műszaki ellenőrnek hitelesítenie (nadzor). 

- Eszközbeszerzés esetén aláírt zálogszerződés s majd végzés a zálog bejegyzéséről 

Referenciaszám: MI-04-GY/2018-I 

- Szakmai és pénzügyi beszámoló 
- Teljesítésigazolás 
- Záradékolt előlegszámlák  
- Záradékolt végszámla 
- Szállítólevél (nem kötelező) 
- Garancialevél 
- Fotódokumentáció 
- Ingatlanlap (beruházás/új ültetvény telepítése esetében szükséges, arról a 

parcelláról, ahol a projekt megvalósításra került) - elegendő az internetről letöltött 
változat arra a parcellára vonatkozóan, ahol a projekt megvalósításra került 

- Amennyiben a pályázat tárgya nem új ültetvény telepítése volt, abban az esetben 
szükséges mellékelni a pályázati kiíráson való részvétel feltételeként megjelölt új 
ültetvény telepítését igazoló dokumentumokat (számla, ingatlanlap az új ültetvény 
helyéül szolgáló parcelláról, fotódokumentáció, nyilatkozat a telepítés idejéről) – 
amennyiben korábban nem mellékelte 

- Aláírt zálogszerződés s majd végzés a zálog bejegyzéséről (ültetvény 
telepítése/beruházás esetében nem szükséges a jelzálog, csak eszközbeszerzés 
esetén szükséges a zálogosítás) 

Referenciaszám: MI-04-M/2018-I 

- Szakmai és pénzügyi beszámoló 
- Teljesítésigazolás 
- Záradékolt előlegszámlák  
- Záradékolt végszámla 
- Szállítólevél (nem kötelező) 
- Garancialevél (ha releváns) 
- Fotódokumentáció 
- Méhcsaládok vásárlása esetén az állatorvos által kiállított/a rendszerből 

kinyomtatott igazolás, mellyel a pályázó igazolja, hogy a megvásárolt méhcsaládok a 
gazdaságába bevezetésre kerültek. 

- Ingatlanlap (építési beruházás esetén) - elegendő az internetről letöltött változat arra 
a parcellára vonatkozóan, ahol a projekt megvalósításra került 

- Engedélyköteles építési beruházásnál/felújításnál építési napló, jogerős hatósági 
műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, jelenléti ívek, kiviteli terv, jogerős 



használatbavételi engedély. Az összes építkezéssel kapcsolatos dokumentációt 
szükséges a műszaki ellenőrnek hitelesítenie (nadzor). 

- Aláírt zálogszerződés s majd végzés a zálog bejegyzéséről 

Referenciaszám: MK-07/2018-I 

- Szakmai és pénzügyi beszámoló 
- Teljesítésigazolás 
- Záradékolt előlegszámlák  
- Záradékolt végszámla 
- Szállítólevél (nem kötelező) 
- Garancialevél 
- Fotódokumentáció 
- Engedélyköteles építési beruházásnál/felújításnál építési napló, jogerős hatósági 

műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, jelenléti ívek, kiviteli terv, jogerős 
használatbavételi engedély. Az összes építkezéssel kapcsolatos dokumentációt 
szükséges a műszaki ellenőrnek hitelesítenie (nadzor). 

Referenciaszám: K-08/2018-I 

- Szakmai és pénzügyi beszámoló 
- Teljesítésigazolás 
- Záradékolt előlegszámlák  
- Záradékolt végszámla 
- Szállítólevél (nem kötelező) 
- Garancialevél 
- Alapeszközkarton (kartica osnovnih sredstava) 
- Fotódokumentáció 
- Munkások számának igazolása a Támogatási Szerződés megkötésének napjára, 

valamint a folyó hónap első munkanapjára vonatkozóan 
- Aláírt zálogszerződés s majd végzés a zálog bejegyzéséről 

További dokumentumok: 

Használt gép vásárlása esetén szükséges mellékelni a szállító nyilatkozatát, miszerint a gép az 
elmúlt 3 évben nem képezte pályázat tárgyát.  

Regisztrációköteles eszköz esetében csatolni kell a leolvasott forgalmi engedélyt. 

Jogi személy esetében, eszközvásárlás esetén csatolandó az alapeszközök nyilvántartási lapja 
(kartica osnovnih sredstava). Amennyiben a hatályos jogszabályok értelmében nem köteles 
vezetni, akkor szükséges mellékelni a jogi képviselő nyilatkozatát ennek tényéről. 

Jogi személy esetében továbbá szükséges a munkások számának igazolása a Támogatási 
Szerződés megkötésének napjára, valamint a folyó hónap első munkanapjára vonatkozóan - 
a Központi regiszter által kiadott. 



A fotódokumentáció esetében fontos, hogy mellékeljenek képet az eszközről teljes 
egészében, valamint az azonosításra szolgáló adatokról (rendszám, sorozatszám, gyári szám, 
alvázszám, motorszám). Amennyiben az eszköz nem rendelkezik semmilyen azonosításra 
szolgáló megjelőléssel, abban az esetben szükséges a Végső Kedvezményezett nyilatkozata 
ennek tényéről. 

A Szakmai és pénzügyi beszámoló 1. oladalán a támogatás+önerő=teljes költség részhez a 
VKTSZ szerinti összegeket kell beírni. Ugyanakkor a pénzügyi táblázatnál be kell írni az első 
részbe a VKTSZ szerint, majd a ténylegesen felhasznált támogatást és önerőt. Itt az önerőhöz 
hozzá kell adni az árfolyamkülönbség összegét, és az így kapott összeget kell beírni.  
Bankkivonattal és előlegszámlával (szerepelhet a 2. előlegszámlán vagy kiállíthatnak 3. 
előlegszámlát) igazolni kell az árfolyamkülönbség befizetését!  

Precíziós eszközöknél kérjük, hogy igazolja, hogy a precíziós eszközt beépítette abba az 
erőgépbe, amit leigazolt.  

Minden esetben mellékelni kell az Integrációs szerződés 1. számú mellékeltét, azaz a 2019-es 
évre megkötött Termeltetési szerződést. 

ÁFA köteles Végső Kedvezményezett esetében: Bankkivonattal le kell igazolni az ÁFA 
befizetését. A Szakmai és pénzügyi beszámolóban a pénzügyi táblázatba viszont nem kell 
beírni, mivel a nettó a projekt összköltsége.  

Referenciaszám: K-05/2018-I 

- Szakmai és pénzügyi beszámoló 
- Teljesítésigazolás 
- Záradékolt előlegszámlák  
- Záradékolt végszámla 
- Szállítólevél (nem kötelező) 
- Garancialevél 
- Alapeszközkarton (kartica osnovnih sredstava) 
- Fotódokumentáció 
- Munkásszám igazolás vagy ha nincs bejelentett munkás, akkor köztartozás 

mentességet igazoló dokumentum - a Központi regiszter által kiadott 

Használt gép vásárlása esetén szükséges mellékelni a szállító nyilatkozatát, miszerint a gép az 
elmúlt 3 évben nem képezte pályázat tárgyát.  

Jogi személy esetében, eszközvásárlás esetén csatolandó az alapeszközök nyilvántartási lapja 
(kartica osnovnih sredstava). Amennyiben a hatályos jogszabályok értelmében nem köteles 
vezetni, akkor szükséges mellékelni a jogi képviselő nyilatkozatát ennek tényéről. 

A fotódokumentáció esetében fontos, hogy mellékeljenek képet az eszközről teljes 
egészében, valamint az azonosításra szolgáló adatokról (rendszám, sorozatszám, gyári szám, 
alvázszám, motorszám). Amennyiben az eszköz nem rendelkezik semmilyen azonosításra 



szolgáló megjelöléssel, abban az esetben szükséges a Végső Kedvezményezett nyilatkozata 
ennek tényéről. 

Regisztrációköteles eszköz esetén mellékelni kell a forgalmi engedély leolvasott változatát. 

A Szakmai és pénzügyi beszámoló 1. oladalán a támogatás+önerő=teljes költség részhez a 
VKTSZ szerinti összegeket kell beírni. Ugyanakkor a pénzügyi táblázatnál be kell írni az első 
részbe a VKTSZ szerint, majd a ténylegesen felhasznált támogatást és önerőt. Itt az önerőhöz 
hozzá kell adni az árfolyamkülönbség összegét, és az így kapott összeget kell beírni.  
Bankkivonattal és előlegszámlával (szerepelhet a 2. előlegszámlán vagy kiállíthatnak 3. 
előlegszámlát) igazolni kell az árfolyamkülönbség befizetését!  

 


