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3.4.1.1. Műszaki és 

szakmai elvárások

III. Projekt 

megvalósításával 

kapcsolatos elvárások:

c) pont

c) Építési beruházás esetében a támogatási 

kérelem vonatkozásában a benyújtásra nyitva álló 

értékelési szakasz első napján hatályos, a MÁK 

honlapján közzétett ÉNGY alkalmazandó. 

Kifizetési kérelem vonatkozásában is a támogatási 

kérelem benyújtásra nyitva álló értékelési szakasz 

első napján hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni. Ha 

ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott építési 

tételt, akkor a következő olyan hatályos ÉNGY-t

kell alkalmazni, amelyben az adott építési tétel 

szerepel.

c) Építési beruházás esetében a támogatási 

és kifizetési kérelem vonatkozásában a MÁK 

honlapján közzétett Építési 

Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) 

alkalmazandó:

- A támogatási kérelem keretében történő 

költségvetés tervezése és a kifizetési 

kérelemhez kapcsolódó elszámolás a 

támogatási kérelem benyújtásakor érvényes 

ÉNGY-ben szereplő tételek azonosítója 

szerint történik. Ha ezen ÉNGY nem 

tartalmazza az adott építési tételt, akkor a 

következő olyan hatályos ÉNGY-t kell 

alkalmazni, amelyben az adott építési tétel 

szerepel.

- 2017. december 1. napjától benyújtott 

kifizetési kérelem vonatkozásában a kifizetési 

kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY 

referenciaárakat kell alkalmazni.

4.1. Támogatást 

igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak 

be:

Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572)

Nonprofit betéti társaság (576)

Betéti társaság (117)

Szociális szövetkezet (121)

Egyéb szövetkezet (129)

Egyéni cég (228)

Egyéni vállalkozó (231)

Adószámmal rendelkező magánszemély (233)

Korlátolt felelősségű társaság (113)

Jelen felhívásra támogatási kérelmet 

nyújthatnak be:

Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572)

Nonprofit betéti társaság (576)

Betéti társaság (117)

Szociális szövetkezet (121)

Egyéb szövetkezet (129)

Egyéni cég (228)

Egyéni vállalkozó (231)

Adószámmal rendelkező magánszemély 

(233)

Korlátolt felelősségű társaság (113)

Őstermelő (ost)

4.1. Támogatást 

igénylők köre

Szálláshely fejlesztésére irányúló célra panziót, 

üdülőházat, közösségi szálláshelyet, egyéb 

szálláshelyet, falusi szálláshelyet üzemeltető 

kérelmező nyújthat be támogatási kérelmet.

Szálláshely fejlesztésére irányúló célra 

panziót, üdülőháztelepet, közösségi 

szálláshelyet, egyéb szálláshelyet, falusi 

szálláshelyet, magánszálláshelyet üzemeltető 

kérelmező nyújthat be támogatási kérelmet.
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4.3. A támogatási 

kérelem benyújtásának 

határideje és módja

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási 

kérelem benyújtására 2018.01.02 naptól 

2019.09.30 napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési 

határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek 

együttesen elbírálásra:

2018.03.23

2018.05.31

2018.11.30

2019.02.28

2019.03.31

2019.04.30

2019.06.30

2019.09.30

Ha a támogatásra rendelkezésre álló 

kötelezettségvállalási keret kimerül - ideértve a 

felhívás keretösszegének csökkentését is -, vagy 

annak kimerülése előre jelezhető, a HACS a 

benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét 

felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja, és az 

erről szóló tájékoztatást közzéteszi a honlapján, és 

az Irányító Hatóságnak is megküldi.

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási 

kérelem benyújtására 2018.01.02 naptól 

2019.12.31 napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési 

határnapokig benyújtásra került projektek 

kerülnek együttesen elbírálásra:

2018.03.23

2018.05.31

2018.11.30                                                                                                                                     

2019.02.28

2019.03.31

2019.04.30

2019.06.30

2019.09.30

2019.12.31

Ha a támogatásra rendelkezésre álló 

kötelezettségvállalási keret kimerül - ideértve 

a felhívás keretösszegének csökkentését is -, 

vagy annak kimerülése előre jelezhető, a 

HACS a benyújtási határidő előtt a benyújtás 

lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást 

lezárhatja, és az erről szóló tájékoztatást 

közzéteszi a honlapján, és az Irányító 

Hatóságnak is megküldi.

Fogalomjegyzék
A fogalomjegyzék kiegészítésre kerül a 

magánszálláshely fogalmával.

Magánszálláshely: Az a nem kizárólag 

szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, 

magánszemély vagy egyéni vállalkozó által 

hasznosított lakás vagy üdülő, illetve azok 

egy lehatárolt részének és hozzátartozó 

területének hasznosítása, ahol a szobák 

száma legfeljebb nyolc, és az ágyak száma 

legfeljebb tizenhat. (A szálláshely-

szolgáltatási tevékenység folytatásának 

részletes feltételeiről és a szálláshely-

üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről 

szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet)

Fogalomjegyzék

Egyéb szálláshely: Szálláshely-szolgáltatás céljára 

hasznosított, az a)–g) pont alá nem tartozó, nem 

kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel 

létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része, 

ahol az e célra hasznosított szobák száma 

legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb 

tizenhat. (A szálláshely-szolgáltatási tevékenység 

folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-

üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet)

Egyéb szálláshely: Nem kizárólag szálláshely-

szolgáltatás folytatása céljából létesített 

épületben, de szálláshely-szolgáltatási céllal 

és nem magánszemély vagy nem egyéni 

vállalkozó által hasznosított, önálló 

rendeltetési egységet képező épületrész, 

ahol az egy szobában található ágyak külön-

külön is hasznosításra kerülhetnek, illetve a 

szobák száma legfeljebb huszonöt, és az 

ágyak száma legfeljebb száz. (A szálláshely-

szolgáltatási tevékenység folytatásának 

részletes feltételeiről és a szálláshely-

üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről 

szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet)



Fogalomjegyzék

Falusi szálláshely: A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 

Területrendezési Tervének elfogadásáról és a 

Balatoni Területrendezési Szabályzat 

megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 

szerint kiemelt üdülőkörzethez nem tartozó 

települések, valamint a természetes 

gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján 

törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével az 5000 fő 

alatti településeken, illetve a 100 fő/km2 

népsűrűség alatti területeken található olyan egyéb 

szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban 

a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások 

és kultúra, valamint a mezőgazdasági 

hagyományok komplex módon, adott esetben 

kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra 

kerüljenek. (A szálláshely-szolgáltatási 

tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és 

a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának 

rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet)

Falusi szálláshely: A Magyarország és egyes 

kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 

szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 1/3. 

mellékletében (a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 

parti és partközeli településeinek jegyzéke) 

nem szereplő települések, valamint a 

természetes gyógytényezőkről szóló külön 

jogszabály alapján törzskönyvezett 

gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti 

településeken, vagy a 100 fő/km2 

népsűrűség alatti területeken található olyan 

magánszálláshely vagy egyéb szálláshely, 

amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a 

falusi életkörülmények, a helyi vidéki 

szokások és kultúra, valamint a 

mezőgazdasági hagyományok komplex 

módon, adott esetben kapcsolódó 

szolgáltatásokkal együtt kerüljenek 

bemutatásra. (A szálláshely-szolgáltatási 

tevékenység folytatásának részletes 

feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési 

engedély kiadásának rendjéről szóló 

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet)

Fogalomjegyzék

Közösségi szálláshely: Az a kizárólag szálláshely-

szolgáltatás folytatása céljából létesített 

szálláshelytípus, amelyben az egy szobában 

található ágyak külön-külön is hasznosításra 

kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák 

száma legalább hat, az ágyak száma legalább 

tizenegy. (A szálláshely-szolgáltatási tevékenység 

folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-

üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet)

Közösségi szálláshely: Az a kizárólag 

szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából 

létesített szálláshelytípus, amelyben az egy 

szobában található ágyak külön-külön is 

hasznosításra kerülnek, s ahol az e célra 

hasznosított szobák száma legalább három, 

az ágyak száma legalább tizenkettő.(A 

szálláshely-szolgáltatási tevékenység 

folytatásának részletes feltételeiről és a 

szálláshely-üzemeltetési engedély 

kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) 

Korm. rendelet) 

Fogalomjegyzék

Panzió: Az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás 

folytatása céljából létesített szálláshelytípus, 

amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett a 

reggeli szolgáltatás kötelező; a hasznosított 

szobák száma legalább hat, de legfeljebb 

huszonöt, az ágyak száma legalább tizenegy, de 

legfeljebb ötven. (A szálláshely-szolgáltatási 

tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és 

a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának 

rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet)

Panzió: Az a kizárólag szálláshely-

szolgáltatás folytatása céljából létesített 

szálláshelytípus, amelyben a szálláshely 

szolgáltatása mellett a reggeli szolgáltatás 

kötelező, és ahol a hasznosított szobák 

száma legalább hat, de legfeljebb huszonöt, 

az ágyak száma legalább tizenegy. (A 

szálláshely-szolgáltatási tevékenység 

folytatásának részletes feltételeiről és a 

szálláshely-üzemeltetési engedély 

kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) 

Korm. rendelet)



Fogalomjegyzék

Üdülőház: Az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás 

folytatása céljából, közművesített területen 

létesített szálláshelytípus, amelyben a vendégek 

részére a szállást különálló épületben vagy önálló 

bejárattal rendelkező épületrészben 

(üdülőegységben) nyújtják, függetlenül a szobák 

vagy ágyak számától. (A szálláshely-szolgáltatási 

tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és 

a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának 

rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet)

Üdülőháztelep: Az a kizárólag szálláshely-

szolgáltatás folytatása céljából, közművesített 

területen létesített szálláshelytípus, amelyben 

a vendégek részére a szállást különálló 

épületben vagy önálló bejárattal rendelkező 

épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, 

amennyiben az e célra hasznosított 

szálláshelyek száma eléri a hármat, 

függetlenül a szobák vagy ágyak számától. 

(A szálláshely-szolgáltatási tevékenység 

folytatásának részletes feltételeiről és a 

szálláshely-üzemeltetési engedély 

kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) 

Korm. rendelet)


