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VÁLTOZÁSOK JEGYZÉKE: 

 

Hol változik Mi változik Mire változik 

4.3. A támogatási 

kérelem 

benyújtásának 

határideje és 

módja 

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem 

benyújtására 2019.08.12 naptól 2019.12.20 napig van 

lehetőség. 

  

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig 

benyújtásra került projektek kerülnek együttesen 

elbírálásra: 

2019.09.30 

2019.10.31 

2019.11.30 

2019.12.20 

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem 

benyújtására 2019.08.12 naptól 2020. február 29 napig van 

lehetőség. 

  

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig 

benyújtásra került projektek kerülnek együttesen 

elbírálásra: 

2019.09.30 

2019.10.31 

2019.11.30 

2019.12.31  

2020.01.31  

2020.02.29 

3.1.1.2. 

Választható, 

önállóan 

támogatható 

tevékenységek 

szálláshely belső átalakítása: működő szálláshelyek 

szálláshely szolgáltatási tevékenységének minőségi 

fejlesztését célzó tevékenység: szállóvendégek 

számára lakó térként funkcionáló épületek, 

épületrészek minőségi javulását eredményező, 

alapterület növeléssel nem járó belső átalakítása 

(átalakításhoz szükséges építés, pl. 1 db 4 ágyas 

szobából 2 db 2 ágyas szoba kialakítása, nagy területű 

konyhából konyha és étkező rész kialakítása stb.), 

amennyiben az átalakítás nem, vagy legfeljebb csak 

25%-os férőhely bővülést eredményez 

szálláshely átalakítása: működő szálláshelyek szálláshely 

szolgáltatási tevékenységének minőségi fejlesztését célzó 

tevékenység: szállóvendégek számára lakó térként 

funkcionáló épületek, épületrészek minőségi javulását 

eredményező átalakítása (átalakításhoz szükséges építés, pl. 

1 db 4 ágyas szobából 2 db 2 ágyas szoba kialakítása, nagy 

területű konyhából konyha és étkező rész kialakítása stb.), 

bővítése 

3.1.2.2. 

Választható, 

önállóan nem 

támogatható 

tevékenységek 

kiegészítő fejlesztések: a szálláshely szolgáltatás 

nyújtásához a 239/2009 (X.20.) kormányrendelet 1. sz. 

melléklete alapján kötelező követelményeken túli 

további, a szálláshely felszereltségét javító, 

szolgáltatásait bővítő kiegészítő fejlesztések (pl. kerti 

sütögető, stég, tároló építése/felújítása/beszerzése, 

kültéri használati térelemek - padok, asztalok stb. -, 

sporteszközök, jakuzzi beszerzése stb.) legfeljebb az 

összes elszámolható kiadás 15%-ig 

kiegészítő fejlesztések: a szálláshely szolgáltatás 

nyújtásához a 239/2009 (X.20.) kormányrendelet 1. sz. 

melléklete alapján kötelező követelményeken túli további, a 

szálláshely felszereltségét javító, szolgáltatásait bővítő 

kiegészítő fejlesztések (pl. kerti sütögető, stég, tároló 

építése/felújítása/beszerzése, kültéri használati térelemek - 

padok, asztalok stb. -, sporteszközök, jakuzzi beszerzése 

stb.) legfeljebb az összes elszámolható kiadás 50%-ig 

3.1.2.2. 

Választható, 

önállóan nem 

támogatható 

tevékenységek 

működtetéshez kapcsolódó eszközbeszerzés: a 

szálláshely működtetéséhez szükséges, indokolt 

mértékű eszközbeszerzés (pl. számítógép a foglalások 

kezeléséhez, mosógép, takarítógép stb.), legfeljebb az 

összes elszámolható kiadás 10%-ig 

működtetéshez kapcsolódó eszközbeszerzés: a szálláshely 

működtetéséhez szükséges, indokolt mértékű 

eszközbeszerzés (pl. számítógép a foglalások kezeléséhez, 

mosógép, takarítógép stb.), legfeljebb az összes 

elszámolható kiadás 20%-ig 

3.1.2.2. 

Választható, 

önállóan nem 

támogatható 

tevékenységek 

energetikai korszerűsítés: vendégfogadáshoz 

közvetlenül kapcsolódó épületek gazdaságos és 

környezetkímélő üzemeltetését, 

fenntarthatóságát, technológiai korszerűsítését célzó - 

téliesítéshez nem szükséges - külső és belső 

felújítás, energetikai korszerűsítés (a megújuló 

energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása - 

A tevékenység a 3.1.1.2. Választható, önállóan 

támogatható tevékenységek közé került át 



fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, 

villamos energia igény részbeni vagy teljes 

kielégítése megújuló energiaforrásból, napkollektorok 

alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús 

rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, 

napelemes rendszer kialakítása), a 

kapcsolódó építések és beszerzések 

3.1.2.2. 

Választható, 

önállóan nem 

támogatható 

tevékenységek 

infrastruktúra fejlesztés: a vendégfogadáshoz 

közvetetten kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése 

(belső utak, járdák, parkolók, 

vagyonvédelmi rendszer, kerítés fejlesztése, szelektív 

gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítása, 

házi léptékű komposztáló láda beszerzése, telefon-és 

kommunikációs hálózat fejlesztése, 

telekhatáron belüli, nem a szálláshely téliesítéséhez 

kapcsolódó közmű hálózatok és csatlakozási 

pontok kialakítása, korszerűsítése, különösen villamos 

energia és vízellátás, eső-és szennyvíz 

elvezetés/gyűjtés, földgáz/távhő hálózat), parkosítás, 

zöldfelület fejlesztés, a kapcsolódó építések és 

beszerzések 

A tevékenység a 3.1.1.2. Választható, önállóan 

támogatható tevékenységek közé került át 

3.3. Nem 

támogatható 

tevékenységek 

a nem a szálláshely belső átalakításából eredő, 25%-os 

férőhelybővülést meghaladó férőhely bővítés, 

különösen az alapterület növeléssel, új épület 

kialakítása és/vagy a jelenlegi állapot szerint 

szállóvendégek által nem használt épület/épületrész 

átalakításával, bővítésével járó férőhely bővítés 

A feltétel törlésre került. 

5.6. pont Az 

elszámolhatóság 

további feltételei 

18. A szálláshely szolgáltatás nyújtáshoz a 239/2009. 

(X.20.) kormányrendelet 1. sz. melléklete alapján 

kötelező követelményeken túli további, a szálláshely 

felszereltségét javító, szolgáltatásait bővítő kiegészítő 

fejlesztésekre (pl. kerti sütögető kialakítása/felújítása, 

kültéri használati térelemek - padok, asztalok stb. -, 

sporteszközök beszerzése stb.) elszámolható kiadás 

legfeljebb az összes elszámolható kiadás 15%-a lehet. 

18. A szálláshely szolgáltatás nyújtáshoz a 239/2009. 

(X.20.) kormányrendelet 1. sz. melléklete alapján kötelező 

követelményeken túli további, a szálláshely 

felszereltségét javító, szolgáltatásait bővítő kiegészítő 

fejlesztésekre (pl. kerti sütögető kialakítása/felújítása, 

kültéri használati térelemek - padok, asztalok stb. -, 

sporteszközök beszerzése stb.) elszámolható kiadás 

legfeljebb az összes elszámolható kiadás 50%-a lehet. 

5.6. pont Az 

elszámolhatóság 

további feltételei 

19. A szálláshely működtetéséhez szükséges, indokolt 

mértékű eszközbeszerzésre (pl. számítógép a 

foglalások kezeléséhez, mosógép, takarítógép stb.) 

elszámolható kiadás mértéke legfeljebb az összes 

elszámolható kiadás 10%-a lehet. 

19. A szálláshely működtetéséhez szükséges, indokolt 

mértékű eszközbeszerzésre (pl. számítógép a foglalások 

kezeléséhez, mosógép, takarítógép stb.) elszámolható 

kiadás mértéke legfeljebb az összes elszámolható kiadás 

20%-a lehet. 

5.7. Az 

elszámolható 

költségek 

mértékére, illetve 

arányára 

vonatkozó 

elvárások 

Működtetéséhez szükséges eszközbeszerzés 10% Működtetéséhez szükséges eszközbeszerzés 20% 

5.7. Az 

elszámolható 

költségek 

mértékére, illetve 

arányára 

vonatkozó 

elvárások 

Kiegészítő fejlesztések 15% Kiegészítő fejlesztések 50% 

 


