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VÁLTOZÁSOK JEGYZÉKE: 

 

Hol változik Mi változik Mire változik 

3.1.1.2. 
Választható 

önállóan 
támogatható 

tevékenységek 

új tevékenység került felvételre 
új szálláshely kialakítása - építés (szálláshely szolgáltatási 

tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó épületek, 
épületrészek, létesítmények építése) 

3.1.1.2. 
Választható 

önállóan 
támogatható 

tevékenységek 

új tevékenység került felvételre 

új szálláshely kialakítása - eszköz-és gépbeszerzés 
(szálláshely szolgáltatási tevékenységhez közvetlenül 

kapcsolódó épületek, épületrészek, létesítmények 
berendezéséhez és felszereléséhez szükséges eszközök, 

gépek, berendezések beszerzése) 

3.1.1.2. 
Választható 

önállóan 
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 

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 
(új szálláshely kialakítására irányuló projekt esetén a 
tevékenység csak akkor támogatható önállóan, ha a 

projektnek az új szálláshely kialakítás - építés 
tevékenység is része) 



3.1.1.2. 
Választható 

önállóan 
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 (ide 
értve a megújuló energiaforrást hasznosító 
technológiák kialakítását is - 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 

energetikai korszerűsítés - vendégfogadáshoz közvetlenül 
kapcsolódó épületek gazdaságos és környezetkímélő 

üzemeltetését, fenntarthatóságát, technológiai 
korszerűsítését célzó - téliesítéshez nem szükséges - külső 

és belső felújítás, energetikai korszerűsítés (ide értve a 
megújuló energiaforrást hasznosító technológiák 

kialakítását is - 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 (új szálláshely kialakítására irányuló projekt 
esetén a tevékenység csak akkor támogatható önállóan, 

ha a projektnek az új szálláshely kialakítás - építés 
tevékenység is része) 

3.3. Nem 
támogatható 

tevékenységek 

2017. december 31. napját követően kiállított 
működési engedély alapján működő 

szálláshely fejlesztése 

működő szálláshely fejlesztésére irányuló projekt esetén a 
támogatási kérelem benyújtásakor működési engedéllyel 

nem rendelkező szálláshely fejlesztése 

3.3. Nem 
támogatható 

tevékenységek 
új szálláshely kialakítása törlésre került 

3.4.1.1. Műszaki 
és szakmai 
elvárások 

1. Általános elvárások az eredményekre 
vonatkozóan - új feltétel került beépítésre 

új szálláshely kialakítása esetén a szálláshelynek meg kell 
felelnie a 239/2009. (X.20.) kormányrendelet 1. sz. 

melléklete szerinti, a szálláshely típusának megfelelő 
feltételeknek 

3.4.1.1. Műszaki 
és szakmai 
elvárások 

1. Általános elvárások az eredményekre 
vonatkozóan - új feltétel került beépítésre 

új szálláshely kialakítása esetén legkésőbb a záró kifizetési 
kérelemhez mellékelni kell a szálláshely 239/2009. (X.20.) 

kormányrendelet szerinti működési engedélyét 

3.4.1.1. Műszaki 
és szakmai 
elvárások 

1. Általános elvárások az eredményekre 
vonatkozóan - új feltétel került beépítésre 

adószámmal nem rendelkező magánszemély pályázónak 
vállalnia kell, hogy legkésőbb a záró kifizetési kérelem 

benyújtásáig adószámos magánszemélyként vagy egyéni 
vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát, vagy 

kizárólagos tulajdonú gazdasági társaságot alapít, és a 
szálláshely szolgáltatási tevékenységet a továbbiakban 

akként végzi    

3.4.1.1. Műszaki 
és szakmai 
elvárások 

1. Általános elvárások az eredményekre 
vonatkozóan - új feltétel került beépítésre 

új szálláshely kialakítására irányuló fejlesztés esetén, 
amennyiben a szálláshely szolgáltatási tevékenység a 

pályázó Nemzeti Adó-és Vámhivatalhoz bejelentett 
tevékenységei között korábban nem szerepelt, legkésőbb a 

záró kifizetési kérelem benyújtásáig fel kell vennie 
tevékenységei közé és ezt a záró kifizetési kérelem 

benyújtásakor igazolnia kell 

3.4.1.1. Műszaki 
és szakmai 
elvárások 

3. A projektek megvalósításával, 
gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárások 

 
-  minősített szálláshely esetén, amennyiben 

a pályázó vállalja, hogy a fejlesztés 
eredményeként a szálláshely minősítése 
javul, a minősítést igazoló tanúsítványt 
legkésőbb a záró kifizetési kérelemmel 

együtt szükséges benyújtani 

3. A projektek megvalósításával, gépbeszerzéssel 
kapcsolatos elvárások 

 
-  minősített szálláshely esetén, amennyiben a pályázó 
vállalja, hogy a fejlesztés eredményeként a szálláshely 

minősítése javul, vagy amennyiben új szálláshely 
kialakítása esetén a pályázó vállalja a szálláshely 

minősítését, a minősítést igazoló tanúsítványt legkésőbb a 
záró kifizetési kérelemmel együtt szükséges benyújtani 



3.4.1.1. Műszaki 
és szakmai 
elvárások 

3. A projektek megvalósításával, 
gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárások 

 
amennyiben a fejlesztés révén csökken a 

szezonalitás (a szálláshely téliesítésére kerül 
sor), az építészeti-tervdokumentáció részét 

képező részletes műszaki leírásnak 
tartalmaznia kell az épületgépészet 
fejlesztés előtti pontos állapotát, a 

betervezett fejlesztéseket és azok várható 
eredményét, valamint a tervező nyilatkozatát 
arról, hogy a tervezett beruházás alkalmas a 

szálláshely elérhetőségének az 
egyszerűsített üzleti tervben megjelölt 

időtartammal történő meghosszabbítására 

3. A projektek megvalósításával, gépbeszerzéssel 
kapcsolatos elvárások 

 
amennyiben a fejlesztés révén csökken a szezonalitás (a 

szálláshely téliesítésére kerül sor), az építészeti-
tervdokumentáció részét képező részletes műszaki 

leírásnak tartalmaznia kell az épületgépészet fejlesztés előtti 
pontos állapotát, a betervezett fejlesztéseket és azok 

várható eredményét, valamint a tervező nyilatkozatát arról, 
hogy a tervezett beruházás alkalmas a szálláshely 

elérhetőségének az egyszerűsített üzleti tervben megjelölt 
időtartammal történő meghosszabbítására 

 
új szálláshely kialakítása esetén, amennyiben a 

szálláshely téliesítettnek minősül (egész évben vagy 
évente legalább 8 hónapig elérhető) az építészeti-

tervdokumentáció részét képező részletes műszaki 
leírásnak tartalmaznia kell az épületgépészet pontos 
leírását, a betervezett fejlesztéseket és azok várható 

eredményét, valamint a tervező nyilatkozatát arról, hogy 
a tervezett beruházás alkalmas a szálláshely 
elérhetőségének megjelölt időtartam szerinti 

biztosítására, továbbá a téliesített állapotot alátámasztó 
beruházási elemek (pl. fűtési rendszer, szigetelés stb.) 
az elszámolható kiadások között meg kell jelenjenek 

3.4.4. A projekt 
szakmai 

megvalósításával 
kapcsolatos 

egyéb elvárások 

a fejlesztéssel érintett szálláshelynek 
legkésőbb 2017. december 31-én 

rendelkeznie kell a 239/2009.(X.20.) 
kormányrendelet szerinti, érvényes 

üzemeltetési engedéllyel 

működő szálláshely fejlesztésére irányuló projekt esetén a 
fejlesztéssel érintett szálláshelynek legkésőbb a támogatási 

kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell a 
239/2009.(X.20.) kormányrendelet szerinti, érvényes 

üzemeltetési engedéllyel 

4.1. A támogatást 
igénylők köre 

a jogosult ügyfélkör bővült az adószámmal 
nem rendelkező magánszemélyek körével 

adószámmal nem rendelkező magánszemély   

4.1. A támogatást 
igénylők köre 

A támogatási kérelem benyújtójának továbbá 
meg kell felelni az alábbi feltételeknek - új 

feltétel került beépítésre 

10. adószámmal nem rendelkező magánszemély kizárólag 
új szálláshely kialakítása projektcélra igényelhet támogatást 

4.1. A támogatást 
igénylők köre 

1. a felhívás megjelenésének időpontjában a 
HACS tervezési területén bejelentett állandó 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, 
székhellyel, vagy 

telephellyel/fiókteleppel, rendelkezik 

1. a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a 
HACS tervezési területén bejelentett állandó lakóhellyel 

vagy tartózkodási hellyel, székhellyel, vagy 
telephellyel/fiókteleppel, rendelkezik 

4.1. Támogatást 
igénylők köre 

8. a támogatási kérelem benyújtója és/vagy 
a fejlesztéssel érintett szálláshely bármely 

korábbi tulajdonosa/üzemeltetője a 
támogatási kérelem 

benyújtásának évét megelőző három - 
rövidebb működési idő esetén valamennyi 

lezárt működési - évben eleget tett az 
idegenforgalmi adó bevallási 

kötelezettségének 

8. működő szálláshely fejlesztésére irányuló projekt 
esetén a támogatási kérelem benyújtója és/vagy a 
fejlesztéssel érintett szálláshely bármely korábbi 
tulajdonosa/üzemeltetője a támogatási kérelem 

benyújtásának évét megelőző három - rövidebb működési 
idő esetén valamennyi lezárt működési - évben eleget tett 

az idegenforgalmi adó bevallási kötelezettségének 

4.1. Támogatást 
igénylők köre 

9. amennyiben a fejlesztéssel érintett 
szálláshely vonatkozásában az Európai Unió 
által társfinanszírozott, vagy hazai forrásból 

származó támogatás igénybevételével 
összefüggésben üzemeltetési és fenntartási 
kötelezettség áll fenn, a fenntartási időszakot 

érintő valamennyi évre, továbbá a 
támogatási kérelem benyújtásának évét 

megelőző három - rövidebb működési idő 
esetén valamennyi lezárt működési - évben 

a kötelezettség érintettje eleget tett 
idegenforgalmi adó bevallási 

kötelezettségének 

9. működő szálláshely fejlesztésére irányuló projekt 
esetén, amennyiben a fejlesztéssel érintett szálláshely 

vonatkozásában az Európai Unió által társfinanszírozott, 
vagy hazai forrásból származó támogatás igénybevételével 
összefüggésben üzemeltetési és fenntartási kötelezettség 

áll fenn, a fenntartási időszakot érintő valamennyi évre, 
továbbá a támogatási kérelem benyújtásának évét 
megelőző három - rövidebb működési idő esetén 

valamennyi lezárt működési - évben a kötelezettség 
érintettje eleget tett idegenforgalmi adó bevallási 

kötelezettségének 



4.2. 
Támogatásban 

nem 
részesíthetők 

köre 

Amennyiben a felhívás 4.1. 8-9. pontja 
szerinti időszakban nem tett eleget 

idegenforgalmi adó bevallási 
kötelezettségének. 

Működő szálláshely fejlesztésére irányuló projekt 
esetén, amennyiben a felhívás 4.1. 8-9. pontja szerinti 

időszakban nem tett eleget idegenforgalmi adó bevallási 
kötelezettségének. 

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. április 30 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  
2020.03.31 
2020.04.30 

4.4.1.3. Tartalmi 
értékelési 

szempontok 

3. a fejlesztéssel érintett szálláshely 
elérhetősége (éves időtartam)  

3. a fejlesztéssel érintett szálláshely elérhetősége (éves 
időtartam) - új szálláshely kialakítására irányuló 
fejlesztés esetén az üzemeltetési és fenntartási 
időszakra vonatkozó vállalás alapján történik az 

értékelés 

4.4.1.3. Tartalmi 
értékelési 

szempontok 

4. a fejlesztés révén csökken a szezonalitás 
(a fejlesztés a szálláshely téliesítésére 

irányul) 

4. a fejlesztés révén csökken a szezonalitás (a fejlesztés a 
szálláshely téliesítésére irányul, új szálláshely 

kialakítására irányuló fejlesztés esetén a szálláshely 
téliesített) 

4.4.1.3. Tartalmi 
értékelési 

szempontok 

11. a szálláshely kihasználtsága (a kérelem 
benyújtását megelőző 3 év, vagy ha 

működési ideje kevesebb, a megelőző 2 év 
átlaga alapján) - bázis adat 

11. a szálláshely kihasználtsága (a kérelem benyújtását 
megelőző 3 év, vagy ha működési ideje kevesebb, a 

megelőző évek átlaga alapján) - bázis adat 

4.4.1.3. Tartalmi 
értékelési 

szempontok 

12. a fejlesztés révén elért vendégéjszaka 
szám növekedés (%) 

12. a fejlesztés révén elért vendégéjszaka szám növekedés 
(%), új szálláshely kialakítására irányuló fejlesztés 

esetén az üzemeltetési és fenntartási időszakra 
vonatkozó vállalás alapján történik az értékelés 

6.1. A támogatási 
kérelem 
elkészítése során 
csatolandó 
mellékletek listája 

a) GFO 233 alá tartozó önálló tevékenységet 
végző magánszemély, és őstermelő esetén 
lakcímet és/vagy tartózkodási helyet igazoló 

hatósági igazolvány (lakcímkártya) 

a) adószámmal nem rendelkező magánszemély, GFO 
233 alá tartozó önálló tevékenységet végző magánszemély, 

és őstermelő esetén lakcímet és/vagy tartózkodási helyet 
igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) 

6.1. A támogatási 
kérelem 
elkészítése során 
csatolandó 
mellékletek listája 

v) a fejlesztéssel érintett szálláshely 
239/2009. (X.20.) kormányrendelet szerinti, 
érvényes, legkésőbb 2017. december 31-én 

kiadott működési engedélye 

v) a fejlesztéssel érintett szálláshely 239/2009. (X.20.) 
kormányrendelet szerinti, érvényes, legkésőbb a 

támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kiadott 
működési engedélye 

6.1. A támogatási 
kérelem 
elkészítése során 
csatolandó 
mellékletek listája 

w) a fejlesztéssel érintett szálláshely helye 
szerinti település jegyzőjének igazolása 

arról, hogy a szálláshely vonatkozásában a 
támogatást igénylő és/vagy a szálláshely 

korábbi üzemeltetője-a szálláshely 
működésének és az esetleges támogatások 
kapcsán fennálló fenntartási kötelezettség 

idejétől függően előírt években-eleget tett az 
idegenforgalmi adó bevallási 

kötelezettségének 

w) működő szálláshely fejlesztésére irányuló projekt 
esetén a fejlesztéssel érintett szálláshely helye szerinti 

település jegyzőjének igazolása arról, hogy a szálláshely 
vonatkozásában a támogatást igénylő és/vagy a szálláshely 

korábbi üzemeltetője-a szálláshely működésének és az 
esetleges támogatások kapcsán fennálló fenntartási 

kötelezettség idejétől függően előírt években-eleget tett az 
idegenforgalmi adó bevallási kötelezettségének 



6.1. A támogatási 
kérelem 
elkészítése során 
csatolandó 
mellékletek listája 

x) a fejlesztéssel érintett szálláshely helye 
szerinti település jegyzőjének a szálláshely 
üzemeltetője által benyújtott idegenforgalmi 
adó bevallások alapján kiállított igazolása a 

szálláshely vendégéjszaka számairól a 
támogatási kérelem benyújtásának évét 

megelőző három - rövidebb működési idő 
esetén valamennyi lezárt működési - évre 
vonatkozóan. Az igazolásnak tartalmaznia 
kell a támogatást igénylő adatait (név, cím, 
adószám), a szálláshely adatait (név, cím, 

működési engedély száma, férőhelyek 
pontos száma), a támogatási kérelem 

benyújtásának évét megelőző három évben 
teljesített vendégéjszakák számát, évenkénti 

bontásban 

x) működő szálláshely fejlesztésére irányuló projekt 
esetén a fejlesztéssel érintett szálláshely helye szerinti 

település jegyzőjének a szálláshely üzemeltetője 
által benyújtott idegenforgalmi adó bevallások alapján 

kiállított igazolása a szálláshely vendégéjszaka számairól a 
támogatási kérelem benyújtásának évét megelőző három - 
rövidebb működési idő esetén valamennyi lezárt működési - 

évre vonatkozóan. Az igazolásnak tartalmaznia kell a 
támogatást igénylő adatait (név, cím, adószám), a 

szálláshely adatait (név, cím, működési engedély száma, 
férőhelyek pontos száma), a támogatási kérelem 

benyújtásának évét megelőző három évben teljesített 
vendégéjszakák számát, évenkénti bontásban 

6.1. A támogatási 
kérelem 
elkészítése során 
csatolandó 
mellékletek listája 

z) eszközbeszerzés esetén a szálláshely 
berendezéseinek/eszközeinek nyilvántartása 
(tárgyi eszköz nyilvántartás, leltár stb.), mely 

tartalmazza az eszközök megnevezését, 
mennyiségét, mennyiségi egységét, ha van, 
egyedi azonosítószámát (leltári szám, gyári 

szám stb.) a beszerzés időpontját, a 
beszerzés forintban kifejezett bruttó 

beszerzési értékét 

z) működő szálláshely belső berendezésének 
fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés esetén a 
szálláshely berendezéseinek/eszközeinek nyilvántartása 

(tárgyi eszköz nyilvántartás, leltár stb.), mely tartalmazza az 
eszközök megnevezését, mennyiségét, mennyiségi 

egységét, ha van, egyedi azonosítószámát (leltári szám, 
gyári szám stb.) a beszerzés időpontját, a beszerzés 

forintban kifejezett bruttó beszerzési értékét 

8. A felhívás 
mellékletei 

10. sz. melléklet: egyszerűsített üzleti terv 10. sz. melléklet: egyszerűsített üzleti terv 

 


