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VÁLTOZÁSOK JEGYZÉKE: 

Hol változik Mi változik Mire változik 

3.4.1.1. Műszaki 
és szakmai 
elvárások 

- program és/vagy akció esetében: a 
kedvezményezett köteles a program témájáról, 
helyszínéről és időpontjáról szóló meghívót és 

a meghirdetés 
dokumentációját (pl. plakát, internetes 

megjelenésről készült print screen felvétel+ 
link) a program megvalósítási időpontját 

megelőző harmincadik 
napig a közbenső szervezeti feladatok ellátása 

során bevont szervezetként eljáró 
kormányhivatalnak/Magyar Államkincstárnak 

és a HACS-nak 
megküldeni 

- program és/vagy akció esetében: a 
kedvezményezett köteles a program témájáról, 
helyszínéről és időpontjáról szóló meghívót és a 

meghirdetés 
dokumentációját (pl. plakát, internetes 

megjelenésről készült print screen felvétel+ link) a 
program megvalósítási időpontját megelőző 

harmincadik 
napig a közbenső szervezeti feladatok ellátása 

során bevont szervezetként eljáró megyei 
kormányhivatalnak elektronikusan a https://e-

kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/ felületen 
keresztül, valamint a HACS-nak a 

korosokvolgye@invitel.hu e-mail címen megküldeni 

3.4.1.1. Műszaki 
és szakmai 
elvárások 

- a HACS az eseményről szóló információt 
saját honlapján közzé teszi 

a HACS az eseményről szóló információt (téma, 
helyszín, időpont, program) saját honlapján közzé 

teszi 

3.4.1.1. Műszaki 
és szakmai 
elvárások 

- a kedvezményezett köteles a képzés témáját, 
helyszínét és időpontját a képzés 

megvalósítási időpontját megelőző 
harmincadik napig a 

kormányhivatalnak/Magyar Államkincstárnak 
és a HACS-nak megküldeni. Több képzési 

napból álló képzés esetén az összes képzési 
nap 

tervezett dátumát egyidejűleg is be lehet 
jelenteni. 

- a kedvezményezett köteles a képzés témáját, 
helyszínét és időpontját a képzés megvalósítási 

időpontját megelőző harmincadik 
napig a közbenső szervezeti feladatok ellátása 

során bevont szervezetként eljáró megyei 
kormányhivatalnak elektronikusan a https://e-

kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/ felületen 
keresztül, valamint a HACS-nak a 

korosokvolgye@invitel.hu e-mail címen megküldeni. 
Több képzési napból álló képzés esetén az összes 

képzési nap 
tervezett dátumát egyidejűleg is be lehet jelenteni. 

3.4.1.1. Műszaki 
és szakmai 
elvárások 

- a HACS az eseményről szóló információt 
saját honlapján közzé teszi 

a HACS az eseményről szóló információt (téma, 
helyszín, időpont, program) saját honlapján közzé 

teszi 

 

 


