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VÁLTOZÁSOK JEGYZÉKE: 

 

Hol változik Mi változik Mire változik 

3.4.1.1. Műszaki 
és szakmai 
elvárások 

- építési beruházás esetében a támogatási 
kérelem vonatkozásában a benyújtásra nyitva álló 

értékelési szakasz első napján hatályos, a 
Magyar Államkincstár honlapján közzétett Építési 

Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) 
alkalmazandó.  

- építési beruházás esetében a támogatási kérelem 
vonatkozásában a benyújtásra nyitva álló értékelési 

szakasz első napján hatályos, a Magyar Államkincstár 
honlapján közzétett Építési Normagyűjtemény (a 
továbbiakban: ÉNGY) alkalmazandó. Kifizetési 

igénylés esetén a kifizetési igénylés 
benyújtásakor hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni. Ha 

ezen ÉNGY nem tartalmazza az építési tételt, 
akkor – a kifizetési igénylés és a támogatási 

kérelem benyújtása közötti időszakon belül – az 
utolsó olyan, hatályos ÉNGY-t kell figyelembe 

venni, amelyben az építési tétel szerepelt.  

3.4.1.1. Műszaki 
és szakmai 
elvárások 

A 3. A projektek megvalósításával, 
gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárások alpont 

kiegészül a következő bekezdésekkel: 
 

- a projekt megvalósulási helye (ide értve a 
közösségfejlesztés tevékenység keretében 
megvalósuló akciókat és programokat is) a 
pályázati felhívás 3.6.1. pontjában felsorolt 

településen, külterülettel jogosult település esetén 
külterületi településen lehet, kivéve a kizárólag a 

rendezvénytér fejlesztés - eszköz-és 
gépbeszerzés támogatható tevékenységre 

irányuló projektet, mely esetben a megvalósulási 
helyként a támogatást igénylő HACS tervezési 

területén található székhelye/telephelye is 
szolgálhat.  

 
- a kizárólag rendezvénytér fejlesztés - eszköz-és 

gépbeszerzés tevékenységre irányuló projekt 
esetében a közösségfejlesztés tevékenység 

keretében megvalósuló akció/program helye a 
pályázati felhívás 3.6.1. pontjában felsorolt 

településen, külterülettel jogosult település esetén 
külterületi településen lehet. 

A 3. A projektek megvalósításával, gépbeszerzéssel 
kapcsolatos elvárások alpont kiegészül a következő 

bekezdésekkel: 
 

- a projekt megvalósulási helye (ide értve a 
közösségfejlesztés tevékenység keretében 

megvalósuló akciókat és programokat is) a pályázati 
felhívás 3.6.1. pontjában felsorolt településen, 

külterülettel jogosult település esetén külterületi 
településen lehet, kivéve a kizárólag a rendezvénytér 

fejlesztés - eszköz-és gépbeszerzés támogatható 
tevékenységre irányuló projektet, mely esetben a 

megvalósulási helyként a támogatást igénylő HACS 
tervezési területén található székhelye/telephelye is 

szolgálhat.  
 

- a kizárólag rendezvénytér fejlesztés - eszköz-és 
gépbeszerzés tevékenységre irányuló projekt 
esetében a közösségfejlesztés tevékenység 

keretében megvalósuló akció/program helye a 
pályázati felhívás 3.6.1. pontjában felsorolt 

településen, külterülettel jogosult település esetén 
külterületi településen lehet. 

 


