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FELHÍVÁS 

 

 

A természetes fürdőhelyek komplex és élményközpontú fejlesztésére irányuló projektek megvalósítá-

sára 

 

A Felhívás címe: Strandfejlesztés 2021 

 

A Felhívás kódszáma: STR-2021 

Magyarország Kormányának felhívása a magyarországi szabadvízi strandok, illetve természetes fürdő-

helyek, mint természeti értékek szezonban és szezonon kívüli látogathatóságának biztosítása érdeké-

ben. 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az országos és nemzetközi jelentőségű ter-

mészeti és kulturális örökség helyszínek fejlesztését, valamint a gazdasági növekedést segítő fejlesz-

tések megvalósítását.  

A cél elérését a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.  a szabadvízi strandok tulajdonosainak 

/fenntartóinak, mint támogatást igénylőknek az együttműködésével valósítja meg.  

A Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. az együttműködés keretében vállalja, hogy 

• a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt minimum 10 millió Ft, maxi-

mum 30 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló for-

rás erejéig; 

• a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhí-

vásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít. 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezet az együttműködés keretében vállalja1, hogy: 

• projektje megvalósításával hozzájárul a szabadvízi strandok, illetve természetes fürdőhelyek 

turisztikai infrastruktúrájának fejlesztéséhez, ezáltal a nevezett helyszínek látogatottságának és 

jövedelemtermelő képességének növeléséhez, a szezonalitás mérsékléséhez, valamint új tu-

risztikai szolgáltatások kialakításához; 

• a támogatásban részesült strandja a releváns védjegy minősítést megszerzi;  

• a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozza a projektet; 

• a támogatásban részesült fürdőhely önállóan is működőképes és hosszútávon fenntartható 

lesz. 

 

 

 
1 A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a 
Felhívás további fejezeteiben! 
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1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 

1.1. A felhívás indokoltsága és célja 

A konstrukció célja a látogatók igényeinek megfelelő színvonalú turisztikai termékek kialakítása, ennek 

eredményeként a szabadvízi strandok, illetve természetes fürdőhelyek (a továbbiakban: strandok) láto-

gatottságának és jövedelemtermelő képességének növelése, a szezonalitás mérséklése, új szolgálta-

tások kialakítása. A felhívás célja a strandok, mint természeti értékek szezonban és szezonon kívüli 

látogathatóságának biztosítása a kínálat komplex és élményközpontú fejlesztésével, hálózatba szerve-

zésével és a környezeti fenntarthatóság megőrzésével.  

A fejlesztések célja a Duna és Tisza folyók magyarországi szakaszán lévő szabadvízi strandjainak, 

valamint a Balatonon, Tisza-tavon, illetve a Velencei-tavon található természetes fürdőhely üzemelteté-

sére irányuló, engedéllyel rendelkező természetes fürdőhelyek fenntartható fejlesztése az üzemeltetés 

körülményeinek javításával, a turisztikai vonzerő és a versenyképesség növelése által. 

A Magyar Turisztikai Ügynökség Magyarország Kormányának támogatásával 2017-ben indította el a 

strandfejlesztési programot, amelynek célja, hogy 2030-ig az összes szabadvízi strand megújuljon. A 

természetes fürdőhelyek mentén kialakított strandok műszaki állapota, akadálymentesítése, a nyújtott 

szolgáltatások száma és minősége országos szinten eltérő. Éppen ezért jelen Felhívás elvárása a rész-

leges akadálymentesítés, a család- és látogatóbarát szolgáltatási infrastruktúra kialakítása, az egysé-

ges arculat, tájékoztató rendszer alkalmazása, a látogathatóság kialakítása, fejlesztése, a természetes 

vizes élőhelyek természeti értékeinek bemutatása és hálózatba szerveződése, a csomagajánlatok ki-

alakítása. A hálózatba szerveződést egyrészt a Vízparti strandok Védjegy, mint a természetes fürdőhe-

lyek strandként való üzemelésben és annak országos hálózatát garantáló Védjegy minősítésének meg-

szerzése és annak megfelelő üzemeltetése, másrészt a strandoknak a Bejárható Magyarország prog-

ramhoz történő kapcsolódás garantálja. 

A fejlesztések célja az egységes szolgáltatási minőség elérése és a magasabb hozzáadott értéket elő-

állító turisztikai szolgáltatások kialakítása, infrastruktúra szempontjából elsődlegesen a vizesblokkok 

rendbetétele, kiemelt figyelemmel a szülő-gyermek által használt családi mosdóegységekre, valamint a 

baba-mama szobák kialakítására, a vízbejutás feltételeinek javítására (pl. stégek, lépcsők), valamint a 

zöldterületek megújítására, utcabútorok, kültéri elemek megújítására és telepítésére, továbbá az egy-

séges megjelenést biztosító tájékoztató felületek és szabadtéri öltözőkabinok megújítására. Erre épül 

rá a strandok komplex élményszerzést garantáló turisztikai profilja a turisztikai eszközök és szolgáltatá-

sok kialakításával. A tervezett beavatkozási logika, a támogatott tevékenységek prioritásának megha-

tározásával a kínálat élményközpontú jellegének kialakítását támogatja, a szezonban és a szezonon 

kívüli elérhetőség biztosításával és az akadálymentesítés szempontjainak érvényesítésével. 

A támogatott strandok tulajdonosai, fenntartói szempontjából kiemelten fontos szempont a strandok 

gyors és pályázati elvárásoknak megfelelő fejlesztése, az országos természetes fürdőhelyek hálózatá-

ban való működése.  

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a 

fenti célkitűzésnek. 
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1.2. A rendelkezésre álló forrás 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,85 milliárd Ft. 

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfi-

nanszírozásban biztosítja. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 80-90 db.  

1.3. A támogatás háttere 

Jelen felhívást a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Támogató) hirdeti 

meg a GINOP-7.1.10-21 kódszámú, “A természetes fürdőhelyek komplex és élményközpontú fejlesz-

tése” című kiemelt támogatásban meghatározott keret alapján. 

 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő 

Nonprofit Zrt ügyfélszolgálathoz a +36 1 445 2676-os, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől 

csütörtökig 9:00-16 óráig, pénteken 9:00 – 14:00 óráig fogadják hívását. 

Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.kisfaludyprogram.hu ol-

dalon, ahol a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálat elektronikus elérhetősé-

geit is megtalálhatja! 

 

  

http://www.kisfaludyprogram.hu/
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3. A PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉ-

GEK 

Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a támogatási kérelem-

nek meg kell felelniük különösen a következőknek: 

3.1. Támogatható tevékenységek 

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 

3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek 

Nem releváns 

3.1.1.2. Választható, önállóan támogatható tevékenység 

Nem releváns 

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 

a) a fejlesztésre kerülő strandon akadálymentesítés, biztosítva a bejárat, járdák, öltözők, vizes-

blokk, kültéri tusoló használatát, a vízbejutás akadálymentes feltételeinek megteremtését, a fo-

gyatékkal élők számára is hozzáférhető szolgáltatások használatát, mint: például: 

• Csúszásmentesség biztosítása – járófelületek csúszásmentessé tétele (vizesblokkok, öl-

tözők) 

• Domború-tapintható-(hangos), árnyékolással ellátott térképek, makettek – strandok és ott 

található épületek (pl.: mosdó) tapintható és hangos térképeinek elhelyezése a strand és 

épület bejáratnál 

• Vezetősáv, figyelmeztetősáv, taktilis vezetővonal – strandokon térkövezett felületek és az 

épületek burkolatainak vezetősávval, figyelmeztetősávval történő ellátása (festés, burko-

lat részleges cseréje), beleértve a meglévő lépcsők első és utolsó fokainak figyelmeztető 

sávval történő ellátását. Belső térben (pl. fogadóépület) a taktilis tájékozódás segítése 

különböző padlóborítások kialakításával (pl. kerámia és műanyag vagy a fa és szőnyeg 

felváltott alkalmazása).   

• Feliratok, irány- és funkciójelző/ táblák, piktogramok –Braille vagy domború – kiemelt fel-

iratú táblák kihelyezése a strand épületeire és információs tábláira 

• Emelőgépek, emelőlapok, rámpák – mozgáskorlátozottak vízbejutását elősegítő telepít-

hető, automata eszközök telepítése 

• Vízbejutás javítása – Lépcsők kihelyezése, homokos parton mobil vagy fix járófelületek 

kialakítása 

• Rámpák – Épületek, közösségi terek megközelíthetősége érdekében fix és mobil rámpák 

kihelyezése, telepítése 

• Bejáratok, fogadóépületi részek akadálymentesítése – strandkapuk, épületek be/kijáratai-

nak átalakítása, akadálymentessé tétele 

• Öltözőkabinok, beltéri kabinok, öltözők, vizesblokkok akadálymentessé tétele 

• Akadálymentes parkolók kialakítása 
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• Hangos térkép/ érintőképernyős vagy nyomógombos információs pult és terminálok/in-

dukciós hurok/ digitális falikép- olyan kommunikációs segédeszközök, melynek segítség-

ével pl. a látássérültek, gyengén látók, nagyothallok is könnyedén eligazodhatnak 

• Akadálymentes weboldal kialakítása 

b) hálózatba való szerveződés (lásd felhívás 3.4.1.1. a) és m) alpontok elvárásai) úgy, mint pl.: 

• védjegy megszerzéséhez kapcsolódó tevékenységek 

• vízi- és pihenőeszközök (SUP, kitesurf, wind-surf, csónak, kenu, kajak, vízibicikli, napágy, 

napernyő) bérlésének lehetővé tétele, vízi megállóhelyek kialakítása 

• kerékpáros szervízpontok, szervízoszlopok telepítése, kerékpártárolók kihelyezése, elekt-

romos kerékpár (e-bike) töltési lehetőség kialakítása. 

Az eszközbeszerzések a Felhívás 3.1.2.2. c) pont keretében történnek meg! 

c) komplex élményszerzést garantáló (innovatív) turisztikai profil kialakítása (lásd felhívás 3.4.1.1. 

turisztikai beruházási elemek, marketing, együttműködések, stb.); 

d) kötelező nyilvánosság biztosítása jelen felhívás megjelenésekor legfrissebb „KTK2020” – Ked-

vezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei Útmutató és a Széchenyi 2020 Arculati kézi-

könyv szerint; 

e) horizontális tevékenységek; 

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

a) projektelőkészítési tevékenységek 

b) strandok fejlesztése2, mint például: 

• vizesblokkok felújítása/létesítése családbarát szempontok3 alapján,  

• baba-mama szoba létesítése; 

• a vízbejutás feltételeinek javítása (pl. stégek, lépcsők felújítása, telepítése); 

• zöldterületek rendezése, megújítása és közlekedési infrastruktúra fejlesztése (pl. öntöző-

rendszer telepítése, virágosítás, kertépítészeti munkák, térkövezés, stb.); 

• utcabútorok, szelektív hulladékgyűjtők telepítése, megújítása, kültéri világítás fejlesztése, 

mobil töltő pontok, ivókutak telepítése, megújítása; 

• öltözők, kiszolgáló helyiségek, csomagmegőrzők létesítése, bővítése, egész évben hasz-

nálhatóvá tételéhez kapcsolódó átalakítás, továbbá elsősegélynyújtó helyiség felújítása, új 

létesítése, bővítése 

• kültéri zuhanyzók felújítása, létesítése; 

• tájékoztató és információs pontok létrehozása egységes arculat szerint (pl. iránymutató táb-

lák, vízhőmérséklet, -szint, -minőség jelző táblák, pénztári tájékoztató felületek, továbbá a 

pénztár és a bejárat egységes arculatának kialakítása); 

• wifi jel elérhetőség biztosítása, térítésmentes hálózat feltételeinek kiépítése (a strand leg-

alább 50%-át szükséges lefednie); 

• árnyékolók, napvitorlák beszerzése, kihelyezése; 

• mobil stégek beszerzése, telepítése; 

• strand biztonságos üzemeltetéshez kapcsolódó eszközbeszerzés (pl. defibrillátor, mentő-

mellény, mentőcsónak); 

c) bűnmegelőzési tevékenység támogatása (pl. biztonsági kamera telepítése, beszerzése és az 

ahhoz kapcsolódó infrastruktúra kiépítése) 

d) eszközbeszerzési tevékenység – a turisztikai és a hálózatba való szerveződési tartalomhoz 

kapcsolódóan (pl. ismeretszerzést, ismeretátadást segítő megoldások (pl. táblák, interaktív 

gyermekjátékok kihelyezése), helyi és hálózatos kínálat elérhetőségének, kínálatának bemuta-

tása, elérhetővé tétele, vízi- és pihenőeszközök, mint pl. SUP, kitesurf, wind-surf, csónak, kenu, 

 
2 Jelen pályázati forrásból támogatott projektelemek kialakításánál a Magyar Turisztikai Ügynökség egységes arculati elemeinek 
alkalmazása kötelező. Lásd 1. sz. szakmai melléklet. 
3 Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen tevékenység teljesítése során a Felhívás 2. sz. szakmai mellékletét képező „Családi/család-
barát vizesblokk és baba-mama szoba kialakításának követelményei” leírásban foglaltak alkalmazása kötelező.   
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kajak, vízibicikli, napágy, napernyő beszerzése, kerékpáros szervízoszlopok, kerékpártárolók, 

stb. beszerzése) 

e) turisztikai marketing tevékenység pl. kiadványok, információs anyagok, táblák, többnyelvű hon-

lap fejlesztése; 

3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú beso-

rolása 

A jelen támogatás keretében megvalósított vagy fejlesztett infrastruktúra abban az esetben nem minő-

sül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás-

nak, amennyiben:  

- a támogatásban részesített tevékenységek nem minősülnek európai versenyjog értelmében gaz-

dasági tevékenységnek, 

- a támogatásban részesített tevékenységek pusztán helyi jelentőségű, hatókörű intézkedések és 

nem érintik a tagállamok közötti kereskedelmet. 

A fizetős strandok esetében a tevékenység támogatása abban az esetben nem minősül az EUMSZ 107. 

cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó állami támogatásnak, amennyiben a támogatásban részesí-

tett tevékenység más tagállamok piacára és fogyasztóira legfeljebb marginális hatást gyakorol, tehát 

nem érinti a tagállamok közötti kereskedelmet, a támogatásban részesített tevékenység kizárólag helyi 

hatással bír. Ebben az esetben a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a támogatott létesítmény 

(fizetős strand) kapcsán a fenntartási időszak végéig olyan nyilvántartást vezet, amelyből hitelt érdem-

lően megállapítható, hogy a fejlesztett létesítmény szolgáltatásait igénybe vevők mely állam állampol-

gárai. A nyilvántartás annak alátámasztására szolgál, hogy – amennyiben a támogatásban részesített 

tevékenység más tagállamok piacára és fogyasztóira legfeljebb marginális hatást gyakorol – a fejlesztés 

helyi célokat szolgáló beruházás, és így a tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatása igazol-

hatóan nincsen, vagy elhanyagolható. A támogatásban részesített tevékenységeket igénybe vevő kül-

földiek aránya nem haladja meg a látogatók 5%-át.4 

Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, a jelen felhívás keretében nyújtott továbbadott támogatás 

az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és azt a Támogató a követ-

kező, a 255/2014. (X.10.) Korm.rendeletben meghatározott jogcímeken keresztül nyújthatja a strand 

tulajdonosok, fenntartók részére:  

• regionális beruházási támogatás; 

• csekély összegű (de minimis) támogatás; 

• helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás.5 

 
4 Az Európai Bizottság az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatás fogalmáról szóló közleményének ér-

telmében egy támogatási intézkedés abban az esetben nem érinti a tagállamok közötti kereskedelmet, amennyiben az kizárólag 
helyi jelentőséggel, hatókörrel bír. A közlemény 196. pontja értelmében egy intézkedés abban az esetben minősülhet helyi je-
lentőségűnek, ha 1. a kedvezményezett az adott tagállamon belüli korlátozott területen kínál árukat vagy szolgáltatásokat, 2. 
valószínűtlen, hogy e tevékenység más tagállamokból vonzana vásárlókat és 3. nem feltételezhető, hogy az intézkedésnek 
marginálisnál nagyobb hatása lenne a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. Az ilyen jellegű intézkedések nem 
minősülnek uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak, ezekben az esetekben tehát az állami támogatási szabályo-
kat nem kell alkalmazni. 
5 Az Európai Bizottság az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatás fogalmáról szóló közleményének ér-

telmében egy támogatási intézkedés abban az esetben nem érinti a tagállamok közötti kereskedelmet, amennyiben az kizárólag 
helyi jelentőséggel, hatókörrel bír. A közlemény 196. pontja értelmében egy intézkedés abban az esetben minősülhet helyi je-
lentőségűnek, ha 1. a kedvezményezett az adott tagállamon belüli korlátozott területen kínál árukat vagy szolgáltatásokat, 2. 
valószínűtlen, hogy e tevékenység más tagállamokból vonzana vásárlókat és 3. nem feltételezhető, hogy az intézkedésnek 
marginálisnál nagyobb hatása lenne a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. Az ilyen jellegű intézkedések nem 
minősülnek uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak, ezekben az esetekben tehát az állami támogatási szabályo-
kat nem kell alkalmazni. 
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3.3. Nem támogatható tevékenységek 

A felhívás keretében a 3.1.2. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység 

nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:  

1. Csúszda kiépítése, felújítása, fejlesztése; 

2. Új strand kialakítása; 

3. Közfürdő fejlesztése;  

4. Strandokon feszített víztükrű medencék létesítése, felújítása, bővítése, fejlesztése; 

5. Gyógyhely fejlesztése; 

6. Egészségügyi szolgáltatások kialakítása (meglévő orvosi és egészségügyi kapacitások bőví-

tése, minőségének javítása, valamint új egészségügyi szolgáltatások létrehozása);   

7. Szálláshely kialakítása, fejlesztése; 

8. Kereskedelmi és vendéglátó egységek kialakítása; 

9. Önálló rendezvények, rendezvényprogramok megrendezése, lebonyolítása (ide nem értve a 

kötelező nyilvánosság biztosításához sorolandó nyitó és zárórendezvényeket); 

10. Főtevékenységként kereskedelmi (beleértve saját termék kereskedelmét is) tevékenység célját 

szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 45-47); 

11. Turisztikai információgyűjtő tevékenység (vonzerőleltár, kutatások), amelynek célja a strandhá-

lózaton (lásd felhívás 1.4.1.1. a) és m) alpontok) kívüli piaci szereplők képviselete;  

12. Marketing tevékenység, amelynek célja más, a hálózaton kívüli piaci szereplők marketingjének 

megvalósítása; 

13. Képzéshez kapcsolódó tevékenységek;  

14. Szinten tartó beruházás; 

15. Nem nyújtható támogatás olyan projekt részére, amely más operatív program (pl. TOP) hatálya 

alá eső tevékenységhez kér támogatást; 

16. Nem nyújtható támogatás a GINOP 7 prioritástengely alábbi felhívásaiban támogatott konkrét 

fejlesztésekhez: 

- GINOP-7.1.1-15Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támo-

gatása 

- GINOP-7.1.2-15 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése 

- GINOP-7.1.3-15 Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése 

- GINOP-7.1.4-16 Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése 

- GINOP-7.1.5-16 Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése 

- GINOP-7.1.6-16 Világörökségi helyszínek fejlesztése; 

- GINOP-7.1.8-18 Turisztikai attrakciók minősítési feltételrendszerének kialakítása 

- GINOP-7.1.9-17 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fej-

lesztése 

3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kap-

csolatos elvárások 

3.4.1.  Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások  

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások  

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembevétele szük-

séges a továbbadott támogatásban részesülő strand tulajdonosok, fenntartók projektjére vonatkozóan:  

a) a fejlesztett helyszín hálózatba kapcsolódik be, ami alapján egységes tematikával, minő-

ségben, összeköttetésben, színvonalon, arculattal és marketinggel garantálja a működé-

sét.  
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Éppen ezért elvárt a Vízparti strandok védjegy, mint a természetes fürdőhelyek strandként 

való üzemelésben és annak országos hálózatát garantáló védjegy minősítésének meg-

szerzése és annak megfelelő üzemeltetése legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 

2. teljes naptári év végére. 

Maga a védjegy egyben garantálja, hogy a fejlesztett helyszín országos, jelentőségű ter-

mészeti helyszín, hozzájárul a szabadidő aktív és egészséges eltöltéséhez, és hogy a fej-

lesztett strandon komplex, vonzerőt növelő kínálat jött létre.  

b) a fejlesztett helyszín a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a ter-

mészetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV.3.) Korm. rende-

letben meghatározott természetes fürdőhely üzemeltetésére irányuló engedéllyel rendel-

kezett 2021-ben 

c) a fejlesztett helyszín innovatív, komplex élményszerzést nyújt a látogatók részére, interp-

retációt használ beruházási elemei vagy beszerzett eszközei által 

d) családbarát szolgáltatási infrastruktúra kialakítása szükséges (pl. gyerekbarát eszközök 

alkalmazása, pelenkázó, baba-mama helyiség)6 

e) a fejlesztett helyszínen látogatóbarát infrastruktúra kialakítása szükséges (pl. fizetős stran-

dok esetében a jegypénztárak fejlesztése során. Fizetős és szabadstrandok esetében pél-

dául az információs pont, értékmegőrző, öltöző, mosdók kiépítése/fejlesztése esetén, fi-

gyelembe véve a jó térkihasználást, idegen nyelvű tájékoztatást, stb.)  

f) a fejlesztett helyszín a komfortérzetet biztosítja (pl. elvárás a tisztaság, a rendezettség, a 

könnyű használhatóság, az elérhetőség, egyszerű megközelíthetőség) 

g) a strandon, mint természetes vizes élőhelyen lévő természeti értékek bemutatására sor 

kerül (pl. információs, ismeretet nyújtó és egyben gyerekek részére játékos ismeretet átadó 

táblákkal, játékokkal, stb.) 

h) a fejlesztett helyszín a térségi elérhető attrakciókkal együtt programajánlat(ok)ban szerepel 

(a területi attrakciókkal való együttműködésről szóló megállapodás legkésőbb a projekt fi-

zikai befejezésekor kerül igazolásra) 

i) fizetős strandok esetén kötelező a helyi turisztikai szolgáltatókkal, kis- és középvállalkozá-

sokkal, szervezetekkel az együttműködés (támogatási kérelem beadásakor a strand tulaj-

donos/fenntartó nyilatkozatának benyújtása szükséges) 

j) a fejlesztéssel érintett területen, vagy annak közelében a szálláshelynek, vendéglátóhely-

nek, és egyéb szolgáltató létesítményeknek (pl. sporteszköz kölcsönző, - javító, pihenő-

hely, ajándékbolt) elérhetőeknek kell lenniük (Ezek működtetése nem támogatható tevé-

kenység a projektben és igazolni is szükséges a támogatási kérelem beadásakor együtt-

működési nyilatkozattal, hogy a szolgáltatás elérhető.) 

k) a fejlesztett attrakcióra irányuló turisztikai marketing tevékenység a Kisfaludy2030 Turisz-

tikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. a GINOP-7.1.10-21 felhívás keretében megvalósításra kerülő 

kiemelt projektje keretében is történik (strandhálózat egészére vonatkozóan). Erre irányuló 

tevékenységét a strand tulajdonosa és fenntartója tudomásul veszi, adatszolgáltatással tá-

mogatja. A fejlesztett attrakcióra irányuló turisztikai marketing tevékenység ellátása a 

strand tulajdonosa, fenntartója által is elvégezhető (pl. kiadványok, információs anyagok, 

táblák, többnyelvű honlap). 

 
6 Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen tevékenység teljesítése során a Felhívás 2. sz. szakmai mellékletét képező „Családi/család-

barát vizesblokk és baba-mama szoba kialakításának követelményei” leírásban foglaltak alkalmazása kötelező 
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l) a projektre vonatkozó kötelező nyilvánossági elemeket meg kell valósítani a jelen felhívás 

megjelenésekor legfrissebb „KTK2020” - Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettsé-

gei Útmutató és a Széchenyi 2020 Arculati kézikönyv szerint  

m) a fejlesztett helyszín a kerékpáros és vízi járásmódok fejlesztésével a Bejárható Magyar-

ország programhoz történő kapcsolódás lehetőségét teremti meg  

n) a projekt hozzájárul a látogatószám és a turisták költésének növeléséhez 

o) a projekt hozzájárul a turisztikai szezon meghosszabbításához 

p) a megvalósítás során a projektgazda figyelemmel van a negatív környezeti hatások csök-

kentésére, a fenntartás során is védi a környezetét. A projekt által érintett területen a védett 

természeti értékeket megőrzi, teherbírását támogatja - a területén a látogatók számát a 

teherbíró képesség határain belül tartja, környezetvédelmi előírásokat és szabályokat be-

tartja.  

q) a támogatott létesítményekben – ahol jelenleg az elszállítás települési szinten megoldott – 

biztosítani kell a szelektív hulladékgyűjtés feltételeit (azon helyszín esetében, ahol az el-

szállítás települési szinten nem megoldott, a támogatási kérelem beadásakor az érintett 

települési önkormányzat igazolásának benyújtása szükséges erről) 

r) fenntarthatóság: a kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől 5 éves kötele-

zettséget vállal a támogatott beruházási elemek fenntartására, karbantartására és működ-

tetésére. 

s) a projektnek gazdaságilag megalapozottnak, indokoltnak és rentábilisnak kell lennie, vala-

mint hozzá kell járulnia a nemzeti gazdaságfejlesztéshez, a gazdasági versenyképesség 

erősítéséhez és az EU regionális célkitűzéseinek megvalósításához és az ezt bizonyító 

gazdasági számításokat a pályázatban be kell mutatni. 

t) a projektnek teljesítenie kell az 3.4.1.2. és 3.4.1.3. pontokban szereplő esélyegyenlőségi, 

környezetvédelmi és egyéb elvárásokat. 

u) a projektelemek fejlesztésénél a Magyar Turisztikai Ügynökség által kialakított szabadvízi 

strandokra vonatkozó egységes arculati elemeinek alkalmazása kötelező (lásd 1. sz. szak-

mai melléklet).  

v) akadálymentes használat feltételeinek kialakítását célzó tevékenységek megvalósítása so-

rán rehabilitációs környezettervező szakmérnök bevonása kötelező a projekt kezdetétől. 

Jelen fejlesztések lezárását és teljesülését a szakmérnöknek jelentéssel és nyilatkozattal 

szükséges igazolnia. A szakmérnöki jelentést a záró beszámoló részeként szükséges be-

nyújtani. Ennek hiányában a tevékenység nem támogatható! 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén– a csökkenés mértékétől 

függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett 

tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában! 

3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kap-

csolatos elvárások 

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott 

eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak: 

a) A projekt végrehajtása során végig érvényesül a diszkrimináció-mentesség elve. 

b) Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vo-

natkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által 

érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a 

beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából 
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jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során meg-

szüntetni.  

c) A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésé-

ben a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti 

a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 

d) Infrastrukturális fejlesztéseknél: létesítmények, térhasználat közlekedési kapcsolatok ter-

vezésekor a támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés 

elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit, 

és bemutatja ennek módját. (információ: http://www.etikk.hu)  

e) A közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó 

munkavégzés helyszínéül szolgáló épület/épületrész építése/felújítása során kötelező a 

projektarányos akadálymentesítés. 

f) Az infokommunikációs akadálymentesítés minden beruházás esetén kötelező.   

g) Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, vagy 

többségi állami tulajdonban álló jogi személy, illetve a továbbadott támogatás igénylője 

települési önkormányzat, az igénylőnek az előző esetben (költségvetési szerv, jogi sze-

mély) igazolnia kell az esélyegyenlőségi terv, az utóbbi esetben (önkormányzat) a helyi 

esélyegyenlőségi program meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség elő-

mozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény előbbi esetben 63. §-nak, illetve utóbbi eset-

ben a 31. § (6) bekezdésének megfelelően.   

A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése ér-

dekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható. A kiemelt célok és a kör-

nyezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények részletes 

ismertetése megtalálható az Általános Útmutató a Strandfejlesztés 2021 Pályázati Felhívásokhoz (a 

továbbiakban: Általános Útmutató) című dokumentum 11. fejezetében.”7 

3.4.1.3. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások 

a) Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma a jelen Felhívásban meg-

fogalmazott célokkal nincs összhangban. 

b) A projektnek a támogatást igénylő által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie. 

c) A projektnek meg kell felelnie a felhívás szakmai mellékleteiben, illetve az Általános Útmu-

tatóban foglalt egyéb feltételeknek. 

d) A jelen felhívásra benyújtott támogatási kérelem pontjait a támogatást igénylőnek a felhí-

vásban meghatározott feltételek alapján releváns szakmai és pénzügyi tartalommal ki kell 

töltenie. A benyújtást követően a támogatási kérelem tartalmi elemeinek változtatására, 

valamint a támogatást igénylő által a támogatási kérelem kitöltése során megadott adatok, 

szakmai-pénzügyi leírások bővítésére, kiegészítésére nincs lehetőség, kizárólag a döntés 

előkészítés során a Támogató számára nem egyértelmű vagy ellentmondásos tartalmak 

tisztázására van lehetőség. 

e) A támogatási kérelemben figyelemmel kell lenni az Európai Uniós állami támogatási sza-

bályoknak való megfelelésre. 

f) A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell össze-

állítani. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak 

történő megfelelést a Támogatói Okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell, 

 
7 Az Általános Útmutató a Felhívás 3. sz mellékletét képezi. 

http://www.etikk.hu/
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továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az 

esetleges géptípus-változás, szállító-váltás és költségszerkezet-módosítás esetén is. 

g) Nem nyújtható támogatás azon támogatás igénylő részére, aki, vagy amely a projektben 

beszerzett eszközöket nem az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen 

foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól vásárolja, a piacon szokvá-

nyos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett. 

h) A pályázatkezelés és a megvalósítás során folyamatba épített kockázati ellenőrzésre kerül 

sor. Ha a projekt megvalósítása során kiemelkedően jelentős kockázat merül fel, akkor a 

pályázat elutasításra kerülhet, illetve a támogatási döntés érvényét veszítheti. Kiemelke-

dően jelentős kockázatot jelenthet például: 

i) ha a támogatást igénylő, illetve az árajánlat adó/szállító székhelye, telephelye, 

fióktelepe között egyezés áll fenn, 

ii) a megvalósítási helyszín nem alkalmas a pályázatban jelzett tevékenység végzé-

sére, 

iii) a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel külföldi magánszeméllyel, 

vagy külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén 

biztosított, 

iv) pénzügyi teljesítés több kisösszegű részátutalás révén, vagy nagy összegű kész-

pénzes kiegyenlítés révén történik. 

i) A strand tulajdonosának, fenntartójának a támogatási kérelme beadásakor koncepcióter-

vet, programrajzot, valamint épületfejlesztéssel, építéssel járó tevékenység esetén a kiviteli 

szintű tervet is be kell nyújtania. A jogerős építési engedély legkésőbb az előleg igénylé-

sekor csatolandó.  

3.5. A projektvégrehajtás időtartamára vonatkozó elvárások 

3.5.1. A projekt megkezdése 

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A 

projekt a támogatási kérelem benyújtását követő napon saját felelősségre megkezdhető, de a projekt 

megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása 

során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. 

A beruházás megkezdésének a napja: 

a) építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó 

első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja, 

b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén 

ba) a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja, 

bb) - a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában - az arra vonatkozóan megkötött, jogilag 

kötelező érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja, 

bc) - a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában - a beru-

házó által aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy ter-

mék szállítását igazoló okmányon, 

c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja, 

d) az a)-c) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont 

azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az 

nem képezi a beruházás elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének 

felmerülése. 
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A projekt előkészítésével összefüggő tevékenységek megkezdése nem jelenti a projekt megkezdését. 

Az előkészítési tevékenység 2021. szeptember 24-től kezdhető meg. 

 

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 

A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie legkésőbb 2022. június 30-ig.  

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a 

Támogatói Okiratban meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. 

A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a 

napja minősül. 

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtá-

sának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 30 nap, de legkésőbb 2022. július 30. A 

két időpont közül a korábbi az irányadó. 

3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások 

3.6.1. A projekt területi korlátozása 

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. 

A fejlesztés helyszínéül szolgáló strandnak a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, vala-

mint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet-

ben meghatározott érvényes működési engedéllyel kell rendelkeznie a 2021-es évben. Jelen konstruk-

ció keretében kizárólag a Közép-Magyarországi régió területén kívül elhelyezkedő, a Duna, a Tisza 

folyók magyarországi szakaszán lévő szabadvízi strandjai, valamint a Balaton, Tisza-tó, illetve a Velen-

cei-tó szabadvízi strandjai támogathatóak. 

A projekt megvalósítására beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szol-

gáló ingatlanra (székhelyre, telephelyre) kell számvitelileg aktiválni. 

3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 

A továbbadott támogatás abban az esetben folyósítható a továbbadott támogatást kapó szervezet szá-

mára, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az Általános Útmutató 6. pont-

jában foglaltaknak megfelel(nek), és a rendezett tulajdoni viszonyokat a továbbadott támogatást fogadó 

szervezetnek legkésőbb a Támogatói Okirat megkötéséig igazolja. 

3.7. Indikátorokkal kapcsolatos elvárások 

Jelen Felhívás esetében a Kedvezményezett az alábbi indikátorról köteles adatot szolgáltatni és pro-

jektszintű célértéket teljesíteni: 

Indikátor neve Alap 
Mérték-

egység 
Típusa8 Célérték Azonosító 

A természeti és a kulturá-

lis örökségnek, illetve lát-

ványosságnak minősülő 

támogatott helyszíneken 

ERFA 
látoga-

tás/év 

közös ki-

meneti 

Kötelező mi-

nimális vál-

lalás: egy lá-

togató / 100 

CO09 

 
8 Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény 
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Indikátor neve Alap 
Mérték-

egység 
Típusa8 Célérték Azonosító 

tett látogatások várható 

számának növekedése 

000 forint tá-

mogatás 

A látogatásszám változása – az indikátor tényértéke -a 2020-as és a projekt fizikai befejezését követő 

első teljes naptári év látogatószáma közötti különbség. Ezek alapján bázisérték megadása is szüksé-

ges.  

A látogatószám mérése fizetős és szabadstrandok esetén:  

1. Szezonban: 

 

Belépőjegyes rendszerrel (eladott jegyek száma) vagy felméréssel (számlálással) 

• A szezonban a belépőjegyes rendszer adatai a fizetős strandok rendes nyitva tartása esetén 

értelmezhetőek, míg felmérést a szabadstrandok esetén javasolt alkalmazni. 

• A belépőjegyes rendszernél figyelembevehető az ingyenes belépésre jogosultak száma. A 

strandokon az ingyenes belépőjeggyel rendelkező látogató akkor vehető figyelembe, ha ezt a 

jogosultságot jogszabály vagy a strand belső szabályzata biztosítja. 

• Felmérés esetén a következő módszertan alkalmazandó: minden év júniusban, illetve augusz-

tusban 1-1 nap, egy hétköznap és egy hétvége, de egyik sem ünnepnap, vagy helyi ünnep (pl. 

városnap, falunap, fesztivál, gyereknap). A mérés ideje: 8:00-tól 19:00-ig tart.  

A kalkulált munkanapi látogatószám kerül éves szinten kiterjesztésre szorozva a munkanapok 

számával, valamint ehhez hozzáadásra kerül a kalkulált munkaszüneti látogatószám szorozva 

a munkaszüneti napok számával, és ebből lesz az éves látogatószám adat. A felmért eredmé-

nyek 1,05-os szorzóval kerülhetnek beszámításra tekintettel arra, hogy egy évet tekintve eltérő 

látogatószám van minden egyes hónapban és szezonban. 

 

2. Szezonon kívüli időszak:  

 

Felméréssel (számlálással) 

• Felmérésnél a következő módszertan alkalmazandó: minden év januárban, illetve októberben 

1-1 nap, egy hétköznap és egy hétvége, de egyik sem ünnepnap, vagy helyi ünnep (pl. város-

nap, falunap, fesztivál, gyereknap). A mérés ideje: 10:00-tól 16:00-ig tart.  

A kalkulált munkanapi látogatószám kerül éves szinten kiterjesztésre szorozva a munkanapok 

számával, valamint ehhez hozzáadásra kerül a kalkulált munkaszüneti látogatószám szorozva 

a munkaszüneti napok számával, és ebből lesz az éves látogatószám adat. A felmért eredmé-

nyek 1,05-os szorzóval kerülhetnek beszámításra tekintettel arra, hogy egy évet tekintve eltérő 

látogatószám van minden egyes hónapban és szezonban. 

• Mivel a szezonon kívüli, a hivatalos nyitvatartáson kívüli időszakban a fizetős strandok esetén 

sem működik a belépőjegyes rendszer, náluk is felmérést kell alkalmazni, mint a hogy a sza-

badstrandok esetén. 

 

A látogatók csoportjai esetén a csoporttagok száma adja meg a látogatók számát.  

Egymásra épülő fejlesztések esetén: Amennyiben a továbbadott támogatásban részesülő projekt ese-

tében olyan ingatlan fejlesztésére kerül sor, mely más forrásokból már korábban fejlesztésre került, 

akkor abban az esetben a korábbi fejlesztések bázis és célértékét is egyértelműen be kell mutatni a 

projekthez kapcsolódóan. Egymásra épülő fejlesztések esetén jelen fejlesztési ütemben megadott bá-

zisérték nem lehet alacsonyabb, mint a korábbi ütem(ek) során az adott évre vállalt célértéke.. (Adott 

évre: a jelen fejlesztési projekt báziséve). 
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A strandok a bázisadataikról szóló kimutatást, valamint a kiszámított látogatószám változása indikátor 

adatot aláírásukkal hitelesítik és megküldik a Támogató részére a támogatási kérelmük beadásakor. 

A projekt fizikai befejezése időpontjára vonatkozóan9 (a GINOP-7.1.10-21 felhívás elvárása alapján) a 

Kedvezményezettnek a Támogató részére szükséges megadni a záró beszámolóban, hogy a projekt 

fizikai befejezését követő első teljes naptári év végére mekkora látogatószámot becsül előre. Az indiká-

tor tervadat alátámasztottságát a strand tulajdonos/fenntartó pályázatában szereplő kereslet-kínálat-

elemzés adja meg.  

A tervezett látogatószámot, a projekt keretében tett vállalást (indikátor célértéket) a projekt fizikai befe-

jezését követő első teljes naptári évben kell teljesíteni.  

A látogatások számát a projekt fenntartási időszaka alatt minden évben mérni kell, de a projekt fizikai 

befejezését követő első teljes naptári év kivételével a Kedvezményezettnek az indikátorra vonatkozóan 

csak adatszolgáltatási kötelezettsége van. Az indikátor tényadatokat a fenntartási időszak alatt (a 

GINOP-7.1.10-21 felhívás elvárása alapján) a Kedvezményezettnek a Támogató részére minden évben 

szükséges megküldeni elektronikus formában, a záróbeszámoló elfogadását követően kiadott fenntar-

tási jelentés sablon alapján. Az első adatszolgáltatást a Kedvezményezett az első projekt fenntartási 

jelentés (PFJ) keretében adja meg, az utolsó éves látogatószám adat megadására pedig a záró projekt 

fenntartási jelentés (ZPFJ) keretében kerül sor. 

A projekt fizikai befejezését követő első teljes naptári évben elért látogatószámot a fenntartási időszak 

további éveiben nem elvárt megtartani. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jo-

gosult csökkenteni az indikátor célértéket a Támogatói Okiratban.  

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a Támogatói Okiratban meghatározott érték 75%-át, a 

támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás 

arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. 

3.8. Fenntartási kötelezettséggel kapcsolatos elvárás 

A támogatást igénylő a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizeté-

sének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltak-

nak, és teljesíti a felhívásban a fenntartási időszakra előírt kötelezettségeket.  

A projektmegvalósítás befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, vala-

mint a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó 

kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.  

A támogatást igénylő fenntartási jelentéstételi kötelezettsége a projekt fizikai befejezésétől indul. Ennek 

megfelelően az első projekt fenntartási jelentés tárgyidőszaka a projekt fizikai befejezését követő naptól 

kezdődően az ezt követő teljes naptári év végéig tart. A fenntartási időszaknak az 1303/2013/EU ren-

delet 71. cikke szerinti kezdetét (projektmegvalósítás befejezése) nem érinti, hogy a jelentéstételi köte-

lezettség a projekt fizikai befejezésétől indul. 

A támogatást igénylő köteles a fenntartási időszak végéig a támogatott fejlesztéssel létrehozott kapa-

citásokat fenntartani és üzemeltetni. 

A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a kedvezményezett 

a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentést benyújtotta, 

és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült. 

 
9 A projekt fizikai befejezése az az állapot, amikor a projekt keretében támogatott tevékenységeket a felhívásban és a Támoga-
tói Okiratban meghatározottak szerint elvégezték. 
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A támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig csak a 

Támogató előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek 

átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.  

 

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 

4.1. Támogatást igénylők köre 
A továbbadott támogatás kedvezményezettje a fejlesztendő fürdőhelyek tulajdonosai, fenntartói lehet-

nek, vagyis költségvetési szerv, önkormányzat, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, vagy ön-

kormányzati intézmény. A pályázat benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.  

Gazdálkodási forma szerint (GFO): 

312 Központi költségvetési szerv 

321 Helyi önkormányzat  

322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv  

325 Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)  

327 Helyi önkormányzatok társulása 

328 Területfejlesztési önkormányzati társulás  

572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság  

573 Nonprofit részvénytársaság  

575 Nonprofit közkereseti társaság  

576 Nonprofit betéti társaság  

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre 

Lásd az Általános Útmutató „Kizáró okok listája” c. részben. 

A továbbadott támogatás esetén az Általános Útmutató „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon 

túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére: 

1. Amely a Felhívás 3.4.1.3-as pontjában megfogalmazott általános elvárások szerint kockázatos-

nak minősül. 

2. Regionális beruházás támogatás jogcímen 

a. a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK 

és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, 

feldolgozásához és értékesítéséhez, 

b. elsődleges mezőgazdasági termeléshez, 

c. mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában 

tevékeny vállalkozás részére, ha 

- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállal-

kozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül 

rögzítésre, vagy 

- a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbí-

tástól függ, 

d. nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve, ha a vállalkozás 2019. december 

31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. június 30-a között 

nehéz helyzetbe került, 
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e. exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesí-

tési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel össze-

függésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik, 

f. ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé, 

g. acélipari tevékenységhez, 

h. hajógyártási tevékenységhez, 

i. szénipari tevékenységhez, 

j. szintetikusszál-ipari tevékenységhez, 

k. ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- 

vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához, 

l. energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra 

létrehozását szolgáló beruházáshoz, 

m. abban az esetben, ha:  

-  a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruhá-

zóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló 

tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik 

szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesít-

mény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének terüle-

tén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott be-

ruházásra sor kerül (támogatott létesítmény), 

- az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék 

vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat 

szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit 

elégíti ki, és 

- a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházó-

val egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n 

belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló te-

vékenység körében munkahelyek szűnnek meg. 

n. szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. 

cikk (10) bekezdésében meghatározott feltételekkel, 

o. kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk 

(11) bekezdésében meghatározott feltételekkel, 

p. azon támogatást igénylő részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi 

értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett 

határozatának nem tett eleget, 

q. olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi, 

3. A csekély összegű támogatás jogcímen 

a. a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK 

és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, 

feldolgozásához és értékesítéséhez,  

b. elsődleges mezőgazdasági termeléshez nyújtott támogatás, 

c. azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához 

vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben  
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i. a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállal-

kozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül 

rögzítésre, vagy 

ii. a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbí-

tástól függ, 

d. exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesí-

tési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel össze-

függésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik, 

e. ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé, 

f. olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi, 

g. ha közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalko-

zások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására, 

4. Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás jogcímen: 

a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 

1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatá-

lyon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesí-

téséhez nyújtott támogatás,  

b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez nyújtott támogatás, 

c) azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy 

forgalmazásához használja fel, amennyiben  

- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által 

forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy 

- a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ, 

d) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve, ha a vállalkozás 2019. december 31-én 

nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. június 30-a között nehéz helyzetbe 

került,  

e) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési há-

lózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felme-

rülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik, 

f) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé, 

g) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásá-

hoz, 

h) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben 

vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem 

tett eleget 

i) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi, 

j) repülőtéri infrastruktúrához nyújtott támogatás, 

k) kikötői infrastruktúrához nyújtott támogatás, 

l) dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott támogatás, 

m) olyan infrastruktúrához nyújtott támogatás, amelyre a 651/2014/EU bizottsági rendelet 

egyéb cikke alapján (a 14. cikk szerinti regionális beruházási támogatás kivételével) nyújtható 

támogatás. 
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4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 

Támogatási igények benyújtására a 2021. november 17. és 2022. január 16. közötti időszakban 

van lehetőség.    

A támogatási igény magyar nyelven, postai úton nyújtható be 1 eredeti nyomtatott példányban és 

elektronikus adathordozón rögzített formában (1 db nem újra írható DVD/CD vagy egyéb adathordozó) 

a Támogató postacímére:    

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.   

1037 Budapest, Bokor utca 23-25.  

Pályázatkoordinációs igazgatóság  

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási igények személyes benyújtására nincs lehetőség!   

Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő 

nevét, és címét. Továbbá kérjük a borítékra felvezetni a „támogatási igény” megnevezést! 

A Támogató fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívásra való támogatási igénylés benyújtás lehető-

ségét a rendelkezésre álló keret, illetve a beérkezett támogatási igények alapján felfüggessze.   

A Támogató a beérkezett támogatási igények számától és összetételétől függően módosíthatja a be-

nyújtásra rendelkezésre álló időszakot, amelyről közleményben tájékoztatja a támogatást igénylőket.   

4.4. Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok 

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek az Általános Útmutatóban 2. fejezetében leírtak szerint 

kerülnek kiválasztásra. 

4.4.1. Kiválasztási kritériumok 

Jelen Felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a vonat-

kozó jogszabályi feltételeknek, a Felhívásban, és azok mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint 

az alábbi kritériumoknak: 

1.  Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:   

− Kérelem adatlap eredeti aláírt példánya 

− Költség terv eredeti aláírt példánya 

2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok: 

A projekt szakmai értékelését megelőzően hiánypótolható a „Nem hiánypótolható jogosultsági kritériu-

mok” pontban felsoroltakon kívül bármely egyéb hiányzó dokumentum. 

3. Tartalmi értékelési szempontok: 

Szöveges értékelés szempontjai: 

 

Tartalmi értékelési szempont 

Megfelelt/Részben 

megfelelt 

Nem felelt 

meg/Nem rele-

váns 

Igazolás módja 

1. A projekt indokoltsága, céljának értéke-

lése 

  

1.1. A projekt helyzetelemzése megfelelően ki-

dolgozott. A projekt indokoltsága, a 

 
kérelem adatlap 
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szükséglet, amire a projekt reagál, alátá-

masztott. 

1.2. A projekt céljai illeszkednek a felhívásban 

meghatározott konkrét célokhoz 

 
kérelem adatlap 

2. A projektdokumentáció szakmai tart-

alma, kidolgozottsága és megvalósítha-

tósága. 

 

 

2.1. A projekt csak a jelen felhívásban megha-

tározott, támogatható tevékenységekhez 

igényel támogatást. 

A kötelezően megvalósítandó támogatható 

tevékenységeket tartalmazza a projekt. 

 

kérelem adatlap 

2.2. Indikátorok teljesülése: 

A projektdokumentáció biztosítja a támoga-

tást igénylő által vállalt indikátorok teljesü-

lését.  

 

kérelem adatlap 

2.3. A cselekvési ütemterv megalapozott, az 

egyes tevékenységek ütemezése megfe-

lelő, illetve az egymásra épülése biztosított, 

a projektütemterv átgondolt, megvalósít-

ható, reális 

 

GANTT diagram 

kérelem adatlap 

2.4. A projekthez kapcsolódó marketingtevé-

kenység kidolgozásra került. 

 
kérelem adatlap 

2.5. Működtetésre vonatkozó elképzelések ki-

dolgozásra kerültek: üzemeltetés módja, 

szervezeti keretei (partner), humán erőfor-

rás megfelelően bemutatásra került. 

 

kérelem adatlap 

3. A projekt turisztikai szakmai értékelése 

 

 
 

3.1. A projekt a felhívás 3.4.1.1 a) pontjában is-

mertetett védjegy bevezetését, alkalmazá-

sát vállalja a fizikai befejezést követő 2. tel-

jes naptári év végére 

 

nyilatkozat 

kérelem adatlap 

3.2. A tervezett fejlesztés megteremti a lehető-

ségét a Bejárható Magyarország program-

hoz történő kapcsolódáshoz 

 

kérelem adatlap 

3.3. A tervezett fejlesztés illeszkedik a térség tu-

risztikai adottságaihoz és a célterületre jel-

lemző keresleti igényekhez.  

 

kérelem adatlap 

3.4. A fejlesztés szezont meghosszabbító jel-

lege bemutatásra került 

 
kérelem adatlap 

4. Pénzügyi értékelés   

4.1. A költségvetés részletezettsége, megala-

pozottsága  

A költségvetés kellően részletezett, szöve-

ges indoklásban mennyiségi egység, 

mennyiség, egységár formájában tartal-

mazza az egyes költségtételekhez kapcso-

lódó kalkulációkat és szükségességük iga-

zolását. 

 

kérelem adatlap  

költségvetés és annak 

szöveges indoklása  

4.2. A költségvetés realitása  kérelem adatlap  
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A projekt költségigénye az egyes tételek te-

kintetében a piaci árakat nem haladja meg, 

a költségvetésben érvényesül az „Értéket a 

pénzért” elv. 

költségvetés és annak 

szöveges indoklása  

4.3. A pályázati költségvetés megfelelően kidol-

gozott, az útmutatóban szereplő költségek-

kel kapcsolatos elvárásokhoz illeszkedik.  

 kérelem adatlap  

költségvetés és annak 

szöveges indoklása  

Amennyiben fenti értékelési szempontok közül a projektjavaslat adott összesen minősítés „nem megfe-

lelt”, a projektjavaslat elutasításra kerül, pontozásos értékelés nem végezhető hozzá. 

A projektjavaslat összességében megfelelt minősítést akkor ér el a szöveges értékelés keretében, 

amennyiben valamennyi szempontnak legalább részben megfelel. Amennyiben valamely értékelési 

szempontnak a projekt csak részben felel meg, akkor a szerződéskötésig szükséges a projektdokumen-

táció értékelés megállapításai szerinti kiegészítése, módosítása. 

Pontozásos értékelési szempontok: 

Fizetős strandok esetén 

 (Pontozásos) értékelési szempontok 

Pontszám/ 

értékelési 

szempont 

1.  A fejlesztés helyszíne olyan településen található, amely nevesített turiszti-

kai térséghez tartozik10  
0-5 pont 

2.  

A valós turisztikai keresletnek megfelelő, a fejlesztés által érintett szolgálta-

tások száma.  

nincs új szolgáltatás – 0 pont 

1 új szolgáltatás – 4 pont 

2 új szolgáltatás – 6 pont 

3 új szolgáltatás – 8 pont 

4 vagy annál több új szolgáltatás – 10 pont 

0-10 pont 

3.  

A fejlesztési javaslat megalapozottsága az adatlapon a helyzetértékelés, lá-

togatói/keresleti igények alapján került bemutatásra:  

nem – 0 pont 

igen – 5 pont 

0-5 pont 

4.  

Akadálymentesített megoldások / szolgáltatások / információ átadás 

száma:  

1 új szolgáltatás – 5 pont 

2 új szolgáltatás – 10 pont 

3 új szolgáltatás – 15 pont 

4 vagy annál több új szolgáltatás – 20 pont 

5-20 pont 

5.  

A támogatást igénylő nyilatkozatban vállalja, hogy együttműködik a helyi tu-

risztikai szolgáltatókkal, kis- és középvállalkozásokkal, szervezetekkel (tá-

mogatási kérelem beadásakor nyilatkozattal kell igazolni) 

kevesebb, mint 3 együttműködés esetén: 0 pont  

3 és 4 együttműködés esetén: 5 pont  

0-10 pont 

 
10 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet a turisztikai térségek meghatározásáról 
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5 vagy több együttműködés esetén: 10 pont 

6.  

A támogatást igénylő nyilatkozatban vállalja, hogy a fejlesztett helyszín a 

térségi elérhető attrakciókkal együtt programajánlat(ok)ban szerepel (a te-

rületi attrakciókkal való együttműködésről szóló megállapodás legkésőbb a 

projekt fizikai befejezésekor kerül igazolásra) 

1-2 programajánlat esetén: 3 pont  

3- vagy több programajánlat esetén: 5 pont 

0-5 pont 

7.  

A támogatást igénylő által vállalt marketing tevékenységek száma (pl. kiad-

ványok, információs anyagok, táblák, MTÜ által előírt kötelező arculati ele-

mek) 

nincs marketing tevékenység – 0 pont 

min. 1 marketing tevékenység vállalása – 5 pont 

2 vagy több marketing tevékenység vállalása – 10 pont 

0-10 pont 

8.  

A támogatást igénylő nyilatkozatban vállalja, hogy szolgáltatásokat biztosít 

a turisztikai (nyári) főszezonon kívül is: 

nincs ilyen új/korszerűsített szolgáltatás – 0 pont 

1 új/korszerűsített ilyen szolgáltatás – 5 pont 

2 új/korszerűsített ilyen szolgáltatás – 10 pont 

3 vagy annál több új/korszerűsített ilyen szolgáltatás – 20 pont 

0-20 pont 

9.  

A Bejárható Magyarország Programhoz történő kapcsolódás megvalósí-

tása: jármódok fejlesztése  

kerékpáros: 5 pont  

vízi: 5 pont  

ha mindkettőt vállalja további 5 pont 

0-15 pont 

 Összesen 100 pont 

Szabadstrandok esetén: 

 

(Pontozásos) értékelési szempontok 

Pontszám/ 

értékelési 

szempont 

1. A fejlesztés helyszíne olyan településen található, amely nevesített turiszti-

kai térséghez tartozik11 
0-5 pont 

2. 

A valós turisztikai keresletnek megfelelő, a fejlesztés által érintett szolgálta-

tások száma.  

nincs új szolgáltatás – 0 pont 

1 új szolgáltatás – 4 pont 

2 új szolgáltatás – 6 pont 

3 új szolgáltatás – 8 pont 

4 vagy annál több új szolgáltatás – 10 pont 

0-10 pont 

 
11 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet a turisztikai térségek meghatározásáról 
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3. 

A fejlesztési javaslat megalapozottsága az adatlapon a helyzetértékelés, lá-

togatói/keresleti igények alapján került bemutatásra:  

nem – 0 pont 

igen – 5 pont 

0-5 pont 

4. 

A támogatást igénylő által vállalt marketing tevékenységek száma (pl. kiad-

ványok, információs anyagok, táblák, MTÜ által előírt kötelező arculati ele-

mek) 

nincs marketing tevékenység – 0 pont 

min. 1 marketing tevékenység vállalása – 5 pont 

2 vagy több marketing tevékenység vállalása – 10 pont 

0-10 pont 

5. 

A Bejárható Magyarország Programhoz történő kapcsolódás megvalósí-

tása az alábbi jármódok fejlesztésével:  

kerékpáros jármód: 5 pont  

vízi jármód: 5 pont  

ha mindkettőt vállalja további 5 pont 

0-15 pont 

6. 

Akadálymentesített megoldások / szolgáltatások / információ átadás száma  

1 új szolgáltatás – 5 pont 

2 új szolgáltatás – 10 pont 

3 új szolgáltatás – 15 pont 

4 vagy annál több új szolgáltatás – 20 pont 

5-20 pont 

7. 

A fejlesztett helyszín látogatószámának mérési módszertana bemutatásra 

került (pl. indikátor bázis- és célérték meghatározása, látogatók megoszlási 

adatai). 

nem: 0 pont 

igen: 10 pont 

0-10 pont 

8. 

A támogatást igénylő nyilatkozatban vállalja, hogy a fejlesztett helyszín a 

térségi elérhető attrakciókkal együtt programajánlat(ok)ban szerepel (a te-

rületi attrakciókkal való együttműködésről szóló megállapodás legkésőbb a 

projekt fizikai befejezésekor kerül igazolásra) 

1-2 programajánlat esetén: 3 pont  

3 vagy több programajánlat esetén: 5 pont 

0-5 

9. 

A támogatást igénylő nyilatkozatban vállalja, hogy szolgáltatásokat biztosít 

a turisztikai (nyári) főszezonon kívül is: 

nincs ilyen új/korszerűsített szolgáltatás – 0 pont 

1 új/korszerűsített ilyen szolgáltatás – 5 pont 

2 új/korszerűsített ilyen szolgáltatás – 10 pont 

3 vagy annál több új/korszerűsített ilyen szolgáltatás – 20 pont 

0-20 pont 

 Összesen 100 pont 

 

Értékelés: Amennyiben valamely kritérium vizsgálatához a támogatási kérelemben nem áll rendelke-

zésre megfelelő minőségű adat, az adott szempontra 0 pont adható.  

Nem támogathatók azok a támogatási kérelmek, amelyeknél a szempontrendszer alapján a támogatási 

kérelemre adott szakmai összpontszám nem éri el a 60%-ot, azaz 60 pontot.  
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5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása so-

rán csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak! 

5.1. A támogatás formája 

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 

5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége 

A támogatásban részesülő projekt esetén a projekt elszámolható összköltsége max. 30 000 000 Ft 

lehet.  

5.3. A támogatás mértéke, összege 

A támogatás mértéke egy projekt esetén min. 10 000 000 Ft és max. 30 000 000 Ft12 lehet. 

A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 100%-a. 

5.4. Előleg igénylése 
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe 

vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 

a) 25 %-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi 

személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb ötszázmillió forint, 

b) 100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy köz-

vetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület kedvez-

ményezett esetén, ha a kedvezményezett 

ba) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós for-

rásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával ren-

delkezik, vagy 

bb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, 

közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére 

támogatási előleg akkor folyósítható, ha a Támogató a kedvezményezett által benyújtott, az adott nap-

tári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta. 

A likviditási terv sablonja jelen felhívás szakmai mellékletei között található meg. 

A Támogató a kedvezményezett részére a fenti feltételeken túl abban az esetben folyósít előleget, 

amennyiben a GINOP-.7.1.10-21 felhívás keretében biztosított, jelen tovább támogatásra a forrás ren-

delkezésre áll. 

Szállítói finanszírozás alkalmazása jelen konstrukcióban nem lehetséges. 

 
12 A támogatás összegének számításának alapja:  

■ ÁFA-levonási joggal rendelkező, és azt érvényesítő pályázók esetén a projekt ÁFA nélküli költsége,  
■ ÁFA-levonási joggal nem rendelkező, vagy rendelkező, de azt nem érvényesítő pályázók esetén pedig a projekt költségeinek 
ÁFA-val növelt összege. 
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5.5. Önerő 
A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie, ameny-

nyiben a projekt összköltsége nagyobb az igényelt támogatási összegnél. Ebben az esetben a kettő 

közötti különbség az önerő mértéke.  

Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett állami támogatást, valamint az Euró-

pai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a 

tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartal-

mazó forrás minősül. 

Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatko-

zattal, majd az Általános Útmutatóban meghatározott módon és formában legkésőbb az első kifizetési 

igénylés benyújtásakor (ideértve az előlegigénylését is) kell igazolnia (a helyi önkormányzatok, önkor-

mányzati társulások esetén a támogatást igénylői nyilatkozaton felül képviselő-testületi, társulási tanácsi 

határozattal, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt, a tartalék feletti rendelkezési jo-

got átruházó felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozatával, költségvetési szervek esetén pedig 

a támogatást igénylői nyilatkozaton felül az irányító szerv vezetőjének nyilatkozatával a saját forrás 

biztosításáról). 

A támogatást igénylőnek – regionális beruházási támogatás esetén – legalább a projekt elszámolható 

összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. 

5.6. Az elszámolható költségek köre 

5.6.1.  Az elszámolható költségek köre 

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható 

tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Felhívásban rögzített elszámolható költségek között, 

és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.  

A projekt nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem elszá-

molható költségek, vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek.  

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el: 

1) Projekt-előkészítés költségei 

a) Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei 

i) Szakmai program kidolgozásának költségei 

ii) Szükséges háttértanulmányok, szakvélemények 

iii)  Mérnöki szolgáltatások költségei 

iv) Egyéb igazolhatóan szükséges tevékenységek költsége 

 

b) Közbeszerzési költségek 

i) Közbeszerzési szakértő díja 

ii) Közbeszerzési eljárás díja 

 

2) Beruházási költségek 

a) Terület-előkészítési költség 

 

b) Építéshez kapcsolódó költségek 

i) Felújítás 

ii) Átalakítás 

iii)  Új építés, amennyiben a projekt megvalósításához szükséges és alátámasztott 

iv) Bővítés, amennyiben meglevő épület esetében a projekt megvalósításához szükséges 

v) Beüzemelési költségek 

 

c) Eszközbeszerzés költségei  
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i) Új eszköz(ök) beszerzése, amely bekerülési értéke tartalmazza a vételárat, tartalmaz-

hatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az esz-

közbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is. 

d) Immateriális javak beszerzése, amennyiben a projekt megvalósításához szükségesek 

 

3) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei 

a) Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 

 

b) Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége: 

i) Technológia kivitelezéséhez szükséges IT szolgáltatások költségei 

ii) Egyéb igazolhatóan szükséges mérnöki, szakértői díjak (pl. rehabilitációs környezetter-

vező szakmérnök) 

iii) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek 

iv) Műszaki jellegű szolgáltatások igénybevétele 

v) Egyéb igazolhatóan szükséges szakértői szolgáltatás igénybevétele 

 

c) Egyéb szakértői szolgáltatási költségek: 

i) Közbeszerzési költségek 

ii) Jogi, pénzügyi és közbeszerzési tanácsadás igénybevétele 

iii) Turisztikai szakértői szolgáltatás költségei 

iv) Egyéb igazolhatóan szükséges szakértői szolgáltatás igénybevétele 

 

d) Marketing költségek: 

i) Marketing, kommunikációs szolgáltatások igénybevétele 

ii) Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs 

költségek 

iii) A projekt tevékenységhez kapcsolódó, nem a meghatározott kötelezően előírt egyéb 

kommunikációs tevékenységek költségei 

 

e) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei 

 

f) Egyéb szolgáltatási költség 

i) Jogi jellegű szolgáltatások igénybevétele (pl. védjegy minősítés díja) 

ii) Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 

iii) Egyéb igazolhatóan szükséges szolgáltatások költsége 

 

4) Tartalék 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatott szervezet által benyújtott kérelem csak a fenti elszámol-

ható költségeket tartalmazhatja.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási döntést megelőzően a támogatási kérelem elszámol-

ható költségeinek változtatására nincs lehetőség, az ilyen jellegű módosítási igények nem vehe-

tők figyelembe. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a költségek elszámolhatóságának részletes ismertetését a Pénzügyi 

és elszámolása útmutató a Strandfejlesztés 2021 pályázati felhíváshoz c. dokumentum (5.sz. 

szakmai melléklet) tartalmazza. Kérjük, a támogatási igény összeállítása során, valamint a Tá-

mogatói Okirat kiadását követően a teljes projekt életútja során az abban foglaltakat figyelembe 

venni. 

5.6.2.  Az elszámolhatóság további feltételei 

a) Jelen felhívás keretében egyszeri, záróelszámolásra van csak lehetőség. 
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b) A projekt-előkészítési költségek elszámolhatóságának kezdete: 2021.09.24. A Felhívás ke-

retében támogatott projektmegvalósítási költségek elszámolhatóságának kezdete a felhí-

vás megjelenését követő nap, vége a projekt fizikai befejezése. 

c) Szállítói finanszírozás és szállítói előleg nem igényelhető. 

d) Csak azok a költségek számolhatók el, amelyek egyértelműen kapcsolódnak a projekt te-

vékenységeihez és megfelelő indoklással, kalkulációval és árajánlattal vannak alátá-

masztva. Amennyiben egyes tételek esetében (úgymint kötelezően előírt nyilvánosság biz-

tosítása)  a Támogatást igénylő objektív indok miatt nem tud árajánlatot benyújtani, a költ-

ségvetés szöveges indoklásban hasonló fejlesztések tényadatain alapuló kalkulációt szük-

séges megadni. 

e) Az elszámolható költségek esetében költségenként egyenként 3 db egymástól független13 

árajánlatadók által kiállított, magyar nyelvű, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes 

árajánlat csatolása szükséges, amely tartalmazza:  

▪ az ajánlattevő megnevezését, cégszerű aláírását; 

▪ az ajánlat tárgyának pontos megnevezését, típusát,  

▪ az árajánlat érvényességét és/vagy az ajánlat kiállításának dátumát, amely a támogatási 

kérelem benyújtását megelőző 90 napnál nem lehet régebbi; 

▪ az egységárat, a nettó árat, az ÁFÁ-t és a bruttó árat; 

• amennyiben az árajánlat tartalmaz betanítást, szállítást és üzembe helyezést 

is, kérjük ezek költségét külön feltüntetni;  

▪ A fenti elemeken kívül domain név regisztráció beszerzése esetén: 

• az árajánlatnak tartalmaznia kell a regisztrálandó domain nevet; 

▪ A fenti elemeken kívül az igénybe vett szolgáltatás beszerzése esetén: 

• az árajánlatnak tartalmaznia kell az elvégzendő feladatok szakmai tartalmát, 

ráfordított embernapszámot, hogy hány fő végzi az adott tevékenységet, vala-

mint, amennyiben ez az árban meghatározó, az anyagköltség becsült mérté-

két, valamint amennyiben az árajánlat összege egyéb költségeket is magába 

foglal, azok összegét és megnevezését; 

• igénybevett szolgáltatás esetén a szolgáltatásra vonatkozó referencia meg-

adása az árajánlatban kötelező; 

 

▪ Az árajánlathoz kapcsolódóan kérjük a vonatkozó ajánlattételi felhívás csatolását is. 

Amennyiben az árajánlat összege nem forintban van meghatározva, szükséges azt átszámítani 

forintra az árajánlat napjára vonatkozó MNB hivatalos középárfolyamán. 

 
13 Nem független az az ajánlattevő, illetve szállító amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa 

(irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen sze-

mély Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, mun-

káltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy 

felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szer-

vezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy 

kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik 

ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül. 
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Nem magyar nyelvű árajánlat esetében magyar nyelvű fordítást is szükséges mellékelni a teljes 

árajánlatról. Nem szükséges hivatalos, fordítóiroda által készített fordítás. 

Felhívjuk figyelmét, hogy az árajánlatnak és a támogatási kérelemben szereplő tevékenységek 

elnevezésének, költségeknek és a táblázatok adatainak meg kell egyezniük. Az árajánlatok 

szakmai szöveges leírásából világosan ki kell derülnie, hogy az adott tevékenységhez milyen 

konkrét munkafolyamatok tartoznak, s ezeket a támogatást igénylő profiljára szabva szükséges 

összeállítani. Amennyiben az árajánlat csak általánosságban tartalmazza az adott tevékenység 

szakmai jellemzőit, nem fogadható el.  

A költségtételek alátámasztására 3 darab, a fenti követelményeknek teljes mértékben 

megfelelő árajánlat fogadható el. Amennyiben a hiánypótlást követően sem áll rendelke-

zésre az adott költségtétel vonatkozásában a 3 db, a fenti követelményeknek teljes mér-

tékben megfelelő árajánlat, akkor az a költségtétel nem elszámolható költségnek minő-

sül, így azzal a projekt elszámolható összköltsége csökkentésre kerül. 

A Támogatási kérelem vizsgálata során a benyújtott árajánlatokból egyértelműen megállapítha-

tónak kell lennie, hogy a projekt költségvetése a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos 

módon került-e összeállításra valamint, hogy a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás el-

vét és az átlagos piaci áraknak történő megfelelést követi-e. A projekt költségvetésének alap-

ját a legtakarékosabb árajánlat kell, hogy képezze! 

f) A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetében a közbeszerzési terven túl a támogatási 

döntés meghozatalához a becsült érték meghatározásának alátámasztására a Támogató 

alátámasztó dokumentációt bekérhet. 

g) A Kbt.-ben meghatározott kivételek körébe tartozó (Kbt. 9.§ - 14.§, 111.§) tevékenységek 

esetében a kedvezményezett által elvégzett piacfelmérésen alapuló alátámasztás elfogad-

ható. (pl. internetes kutatás, kamarai díjszabás stb.) 

h) A nem közbeszerzés köteles beszerzések vonatkozásában az alábbi összeférhetetlenségi 

szabályok állnak fenn: 

Nem független az az ajánlattevő,  

1. amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító 

vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozatté-

telre, képviseletre jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi 

jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, 

képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési; 

 

2. amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a 

szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást 

igénylő / kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozá-

sában másik ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tu-

lajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kine-

vezési; vagy  

 

3. ha a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásá-

ban partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül. 

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 

1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mos-

toha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az 

élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és test-

vére, és a testvér házastársa. 
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i) Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely keretében a beszerezni kívánt tech-

nológiai korszerűsítést eredményező eszközök nem felelnek meg a vonatkozó európai 

irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek; amelyhez a támoga-

tást igénylő nem rendelkezik az esetlegesen szükséges engedélyekkel; vagy amely a ha-

tályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg. 

j) Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a támogatásban része-

sülő szervezet a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kí-

vánja felhasználni. 

k) Amennyiben a benyújtott támogatási kérelem nem elszámolható költségeket tartalmaz, 

csökkentett támogatás odaítélésére abban az esetben van lehetőség, ha a projekt a csök-

kentést követően is megfelel a Felhívás feltételeinek, és a csökkentés nem befolyásolja 

érdemben a projekt eredeti célját. 

l) Eszközbeszerzés esetén támogatás kizárólag új eszköz vásárlásához vehető igénybe. Az 

eszköznek a projekt céljához kell kapcsolódnia. A beszerezni kívánt eszközöket az érintett 

eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, az adott területen irányadó 

körülmények között meggyőző referenciával rendelkező kereskedőnek, vagy gyártónak mi-

nősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek 

biztosítása mellett. 

m) Jelen Felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs 

lehetőség. 

n) A  kedvezményezett köteles projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, a 

projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten nyilvántartani és legalább 

2031. december 31-ig megőrizni. 

5.6.3. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó el-

várások 

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korláto-

zásokat szükséges figyelembe venni: 

 

Költségtípus 

Minimális ill. maximális mér-

téke az összes elszámolható 

költségre vetítve (%) 

Minimális ill. maximális 

támogatások (Ft) 

Projekt előkészítés, tervezés max. 5% max. 1.000.000 Ft 

Közbeszerzési eljárások lefolytatása max. 1% max. 300.000 Ft 

Terület előkészítés  max. 2% max. 600.000 Ft 

Műszaki ellenőri szolgáltatás max. 1% max. 300.000 Ft 

Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biz-

tosítás 
min. 0,5% 

nincs min/max belső Ft kor-

lát 
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Eszközbeszerzés (kizárólag a turiszti-

kai-szakmai tartalomhoz kapcsolódó 

eszközök beszerzése) 

max. 15% max. 4.500.000 Ft 

Eszközbeszerzésen belül az attrakció 

bemutathatóságát közvetlenül szolgáló 

emberi erővel hajtott közlekedési eszkö-

zök (Bejárható Magyarországhoz kap-

csolódóan) – kizárólag kajak, kenu, csó-

nak, SUP, kitesurf, wind-surf, vízibicikli 

- max. 1.500.000 Ft 

Felhívás 3.1.2.2. b) pontjának megvaló-

sításához kapcsolódó tevékenységek 
min. 20% 

nincs min/max belső Ft kor-

lát 

Felhívás 3.1.2.1. a) pontjának megvaló-

sításához kapcsolódó tevékenységek 
min. 15% 

nincs min/max belső Ft kor-

lát 

Felhívás 3.1.2.1. b és c) pontjainak 

megvalósításához kapcsolódó tevé-

kenységek 

max. 10% max. 3.000.000 Ft 

Immateriális javak beszerzése max. 5% max. 1.000.000 Ft 

Turisztikai marketing tevékenység  max. 5% max. 1.500.000 Ft 

Tartalék max. 10% max. 3.000.000 Ft 

A fenti korlátok közötti átcsoportosítás nem megengedett a támogatást igénylő számára.  

A költségkorlátok elsődlegesen százalékosan az összes elszámolható költségre vonatkoznak, de leg-

feljebb a forintban meghatározott értékig. 

A táblázatban szereplő százalékos korlátok a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai 

tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphetők azzal, hogy 

az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.  

Jelen Felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott korlátok betartása a támogatási kér-

elem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező. 

A tartalék 10% keretét csak a projekt szakmai-műszaki tevékenységeire lehet fordítani. 

A nyilvánosság biztosítása esetén az alábbi költségkorlátokat be kell tartani a KTK2020 dokumentum-

ban rögzített táblatípusok kapcsán: 

Széchenyi 2020-as A típusú tábla (5040x2380 mm):  max. 140 000 Ft + ÁFA 

Széchenyi 2020-as B típusú tábla (300x150 cm):  max. 50 000 Ft + ÁFA 

Széchenyi 2020-as C típusú A2 tábla (59,4x42 cm):  max. 15 000 Ft + ÁFA 

Széchenyi 2020-as D típusú A3 tábla (29,7×42 cm): max. 6 000 Ft + ÁFA 

 

5.7. Nem elszámolható költségek köre 

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mind a jelen 

Felhívás Kedvezményezettje, mind pedig célcsoportja (támogatott szervezet) esetén mindazon költség, 

amely nincs alátámasztva 3 db árajánlattal, továbbá amely nem szerepel a felhívás 5.6. pontjában, 

különösen: 



32 
 

a) föld-, telek-, ingatlan vásárlás; 

b) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 28. §-a alapján forgóeszközök beszerzése; 

c) jármű lízing díja; 

d) jármű, egyéb közlekedési eszköz vásárlása nem elszámolható (kivéve, ha az attrakció be-

mutathatóságát közvetlenül szolgálja;) 

e) konyhai eszköz irodába; 

f) kereskedelmi és vendéglátó egységekbe eszközök, berendezések beszerzésének költ-

sége; 

g) szolgáltató tevékenység árualapjának beszerzési költsége (pl. ajándéktárgyak); 

h) külföldi tanulmányutak, külföldi kiutazás; 

i) a meglévő, nem a projekt keretében beszerzett informatikai eszközök felújítási, karbantar-

tási költsége; 

j) műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei; 

k) meglévő gépek átalakításának költségei, még akkor sem, ha az átalakítás után a gép tel-

jesítménye, paramétere megváltozik; 

l) eszközök leszerelési költsége; 

m) azon eszközök, berendezések, amelyek a támogatási kérelem benyújtása előtt bérleti vagy 

egyéb hasonló konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a támogatást 

igénylőnél bármely telephelyen már használatban voltak; 

n) termelési és/vagy szolgáltatási jellegű licenc, know-how éves ismétlődő (megújítási, forga-

lom utáni) díja; 

o) a támogatást igénylő által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját teljesítésként nyúj-

tott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei; 

p) levonható áfa; 

q) könyvvizsgálat 

r) kamattartozás kiegyenlítés; 

s) hitelkamat, kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás formájában nyújtott visz-

sza nem térítendő támogatás formájában; 

t) hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek; 

u) deviza-átváltási jutalék; 

v) pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség; 

w) bírságok, kötbérek és perköltségek14; 

x) a Közép-magyarországi régió területén történő fejlesztéshez kapcsolódó költségek; 

y) a projekt megvalósításában résztvevőktől és a döntéshozatalban érintettektől és/vagy Ptk. 

szerinti hozzátartozóitól, valamint azok vállalkozásaitól beszerzendő eszközhöz vagy szol-

gáltatáshoz kapcsolódó bármely költség. 

5.8. Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések 

 
A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási 

döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni. 

 
Támogatáshalmozódás 

 
14 A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény 80. § szerinti perköltség fogalom alapján, függetlenül attól, hogy bíró-

ság által megítélésre került-e. 
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Azonos, vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén állami támogatás abban az 

esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támo-

gatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben, vagy az Európai Bizottság jóváhagyó 

határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. 

 

Állami támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regi-

onális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással. 

 

Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, 

országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása vagy összege nem haladhatja 

meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy tá-

mogatási összeget. 

 

A kockázatfinanszírozási támogatás, az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és a csekély összegű 

támogatás, amennyiben azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkezik, bármely egyéb, azo-

nosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható el-

számolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai 

Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes támogatási intenzitásig vagy tá-

mogatási összegig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami tá-

mogatással halmozható. 

 

5.8.1. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonat-

kozó egyedi szabályok 

Regionális beruházási támogatás  

• a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső 

piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 

(HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I-II. fejezetében és a III. fejezet 14. cikkében,  

• a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós ver-

senyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben,  

• az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 

regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben  

foglaltakkal összhangban nyújtható. 

 

Előzetes jóváhagyás céljából be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi regionális beru-

házási támogatást, ha a támogatás összege a beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együtt 

– figyelembe véve a nagyberuházásokra vonatkozó rendelkezéseket – meghaladja azt az összeget, 

amelyet a támogatás nyújtásának napján hatályos jóváhagyott regionális térkép alapján ugyanazon a 

településen egy jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszegű elszámolható költséggel ren-

delkező beruházás kaphat. 

 

A regionális beruházási támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás olyan induló 

beruházásnak minősüljön, amelyet a beruházó az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, 

a Dél-Dunántúl, a Közép-Dunántúl, vagy a Nyugat-Dunántúl régióban valósít meg. 

A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban a következők szerint alakul:  

a) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%, 

b) a Közép-Dunántúl régióban 35%, 

c) a Nyugat-Dunántúl régióban 25%. 
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A támogatási intenzitás - a nagyberuházások kivételével - kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, 

középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a kérelem benyújtásakor, vala-

mint a döntés meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek. 

A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén a következők szerint alakul: 

a) ötvenmillió euró elszámolható költségrészig az adott területen fent meghatározott mérték 

száz százaléka, 

b) az ötvenmillió euró és a százmillió euró közötti elszámolható költségrészre az adott területen 

fent meghatározott mérték ötven százaléka. 

Az induló beruházás olyan, tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, 

amely 

• új létesítmény létrehozatalát, vagy 

• egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy 

• egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel 

történő bővítését, vagy 

• egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredmé-

nyezi, vagy  

• egy olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásár-

lására irányul, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna. 

Az elszámolható költségek a következők: 

A beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközökre és/vagy immateriális javakra irányuló beruházási 

költségek. 

Amennyiben az elszámolható költségeket a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és imma-

teriális javak költségei alapján számítják ki, a következő költségek számolhatóak el: 

a) a tárgyi eszköznek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 47. §-a, 48. 

§-a és 51. §-a szerinti költsége, 

b) immateriális javak esetén a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek (a továbbiakban: tá-

mogatható immateriális javak) Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége, 

c) létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak vételára, 

d) az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának a fenntartási időszak végéig elszámolt összege. 

A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha 

a) a földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony nagyvállalkozás esetén a beruházás 

üzembe helyezését követő legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén a beruházás 

üzembe helyezését követő legalább három évig fennáll, illetve 

b) a pénzügyi lízing formájában beszerzett üzemre, gépre, berendezésre vonatkozó szerződés 

tartalmazza az eszköznek a bérleti időtartam lejáratakor történő megvásárlására vonatkozó kö-

telezettséget. 

Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni. 

Az immateriális javak költsége elszámolható, ha 

a) azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel, 

b) az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik, 

c) azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg, 

d) azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szere-

pelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották, 

e) azok nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz 

a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották, 

f) azok költsége nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszik ki. 
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Nem minősül elszámolható költségnek 

a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége, 

b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költ-

sége, amelyre a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe, 

c) az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz 

helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruhá-

zótól szerzett be, 

d) a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás, 

e) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 31/c. pontja szerinti 

személygépkocsi költsége, 

f) nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által használatba vett tárgyi eszköz költsége, kivéve 

létesítmény felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát. 

A beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét vagy, ha a beruházó kis- és kö-

zépvállalkozásnak minősül. 

Egy létesítmény eszközeinek felvásárlása esetén az ügyletet piaci feltételek mellett kell lebonyolítani.  

Egy létesítmény eszközeinek felvásárlása esetén ha egy kisvállalkozást az eredeti tulajdonos család-

tagjai vagy korábbi munkavállalók vesznek át, az eszközöknek a vevőtől független harmadik féltől való 

megvásárlására vonatkozó feltételnek nem kell teljesülnie.  

A vállalkozásban történő részesedésszerzés nem minősül induló beruházásnak. 

Amennyiben az eszközök beszerzéséhez a vásárlást megelőzően már nyújtottak támogatást, ezen esz-

közök költségeit le kell vonni a létesítmény felvásárlásához kapcsolódó elszámolható költségekből. 

Meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bő-

vítését eredményező induló beruházás esetén az elszámolható költségeknek legalább 200%-kal meg 

kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni 

tervezett eszközöknek a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét. 

A termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező induló beruházás elszámolható költségei 

összegének meg kell haladnia az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcso-

lódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti 

értékcsökkenés összegét. 

Egyetlen beruházásnak kell tekinteni a pályázatban szereplő beruházást és a támogatást igénylő beru-

házó, valamint a támogatást igénylő beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó vagy beruhá-

zók által a beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül a 

pályázatban szereplő beruházással azonos megyében megkezdett, regionális beruházási támogatás-

ban részesülő beruházást vagy beruházásokat. 

Ha az ilyen egyetlen beruházási projekt nagyberuházási projekt (a támogatás nyújtásának napján érvé-

nyes árakon és árfolyamokon számítva 50 millió EUR-t meghaladó elszámolható költségű induló beru-

házás), az egyetlen beruházási projektre vonatkozó teljes támogatástartalom nem haladhatja meg a 

nagyberuházási projektre vonatkozó, a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 20. pontja szerinti kiiga-

zított támogatási összeget. 

A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg, a támogatás visszafizetésének 

terhe mellett nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben nem valósí-

tott meg áttelepítést abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló be-

ruházást meg kívánja valósítani, és kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási kérelem tárgyát ké-

pező induló beruházás befejezését követő legalább két évig nem kerül sor a létesítmény áttelepítésére 

abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja 

valósítani. 
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Áttelepítésnek minősül, ha: 

• a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tar-

tozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapo-

dás egyik szerződő felének területén található létesítményből (a továbbiakban: eredeti létesít-

mény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesít-

ménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (a továbbiakban: támogatott léte-

sítmény), 

• az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás 

legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja, és ugyanazon fogyasztói típus keresletét 

vagy igényeit elégíti ki, és 

a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vál-

lalkozás valamely, az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység 

körében munkahelyek szűnnek meg. 

A fenti leírás az adott jogcímre vonatkozó összes támogatható tevékenységet és elszámolható költséget 

tartalmazza, míg jelen Felhívás esetében csak a 3.1 pontban felsorolt támogatható tevékenységek és 

az 5.6 pontban felsorolt költségek elszámolhatóak. 

A csekély összegű támogatás 

A csekély összegű támogatásra vonatkozó részletes szabályokat az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról 

szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o), a 2014-2020 

programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett 

állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 100.§, valamint az európai uniós 

versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 

térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza. 

Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági ren-

delet hatálya alá tartozó, Magyarországon az adott évben és az azt megelőző két pénzügyi évben oda-

ítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, 

közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak 

minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 

1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését. 

Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű támoga-

tást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, akár a megszer-

zendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a vonatkozó felső határt. 

A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás ezt követően is 

jogszerű marad. Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelő-

zően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell 

betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott 

tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük – a 

szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az 

új vállalkozások között. 

A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben 

meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló ren-

deleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. 

cikk (2) bekezdés szerinti felső határig halmozható. 

A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú 

intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a 
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csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott 

legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget. 

A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével 

- az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a 

részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély 

összegű támogatások támogatástartalmáról. 

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás 

A támogatás keretében a beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz és immateriális javak beruházási 

költsége számolható el. 

A helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásra vonatkozó részletes szabályokat 

a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belsőpiaccal 

összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 651/2014/EU bi-

zottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I-II. fejezete és III. fejezetének 56. cikke, a 2014-2020 

programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett 

állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 98. §, valamint az európai uniós 

versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 

térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.  

A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti 

különbséget. 

A működési eredmény mértékét 

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy 

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag 

kell levonni az elszámolható költségekből. 

Előzetes jóváhagyás céljából be kell jelenteni az Európai Bizottság részére a helyi infrastruktúra fejlesz-

téséhez nyújtott beruházási támogatást, ha a támogatás összege egyazon infrastruktúra esetén meg-

haladja a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy a projekt összköltsége meghaladja a 20 millió 

eurónak megfelelő forintösszeget. 

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás helyi infrastruktúra építéséhez, bőví-

téséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtható, ha ezen infrastruktúra helyi szinten hozzájárul az üzleti és a 

fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez. 

A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a megvalósuló infrastruktúrát nyílt, átlátható és megkülönböz-

tetés-mentes alapon kell a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az infrastruktúra használatáért fel-

számított vagy eladása során meghatározott árnak szokásos piaci árnak kell lennie. 

Az infrastruktúra működtetését koncesszióba adni vagy azzal harmadik felet megbízni csak nyílt, átlát-

ható és megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet. 

EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó támogatás 

Jelen kiírás keretében támogatható tevékenységekre nyújtott támogatás nem minősül állami támoga-

tásnak az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmében az alábbi esetekben: 

Szabadstrandok esetében: 

Amennyiben a fejlesztéssel érintett strand szolgáltatásai és a fejlesztéssel érintett tevékenységek bárki 

számára szabadon, térítésmentesen hozzáférhetők, abban az esetben a támogatási intézkedés nem 

minősül állami támogatásnak az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmében, mivel a támogatás-

ban részesített tevékenység nem minősül európai uniós versenyjogi értelemben vett gazdasági 
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tevékenységnek. A térítésmentes hozzáférés követelményének valamennyi tevékenységre vonatkoznia 

kell, nem állapítható meg az ingyenes igénybevétel abban az esetben, ha például a strandon a vízi- és 

pihenőeszközök bérbeadására kerül sor megfelelő díjfizetés ellenében.  

 

Fizetős strandok esetében  

A fizetős strandok esetében a tevékenység támogatása abban az esetben nem minősül az EUMSZ 107. 

cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó állami támogatásnak, amennyiben a támogatásban részesí-

tett tevékenység más tagállamok piacára és fogyasztóira legfeljebb marginális hatást gyakorol, tehát 

nem érinti a tagállamok közötti kereskedelmet, a támogatásban részesített tevékenység kizárólag helyi 

hatással bír. Ebben az esetben a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a támogatott létesítmény 

(fizetős strand) kapcsán a fenntartási időszak végéig olyan nyilvántartást vezet, amelyből hitelt érdem-

lően megállapítható, hogy a fejlesztett létesítmény szolgáltatásait igénybe vevők mely állam állampol-

gárai. A nyilvántartás annak alátámasztására szolgál, hogy – amennyiben a támogatásban részesített 

tevékenység más tagállamok piacára és fogyasztóira legfeljebb marginális hatást gyakorol – a fejlesztés 

helyi célokat szolgáló beruházás, és így a tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatása igazol-

hatóan nincsen, vagy elhanyagolható.  

Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó támogatás kapcsán az elsődlegesen 

irányadó uniós szabály:  

Bizottsági közlemény az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében 

említett állami támogatás fogalmáról (HL C 262., 2016.7.17., 1.o.) - https://eur-lex.europa.eu/legal- 

content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN    

Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, a jelen kiírás keretében nyújtott támogatás az EUMSZ 

107. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozó támogatásnak minősül és az Európai Unió működé-

séről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról 

szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU Bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o)15 (a továb-

biakban 1407/2013/EU rendelet) szerinti csekély összegű támogatásként nyújtható. 

 

6. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

6.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATO-

LANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni: 

1. Általános nyilatkozat (eredeti) (6. sz. szakmai melléklet) 

2. Pályázati adatlap (eredeti, valamint a szerkeszthető változat elektronikus adathordozón rög-

zítve is) (7. sz. szakmai melléklet) 

3. Átláthatósági nyilatkozat (eredeti) (8. sz. szakmai melléklet) 

4. Költségterv a pályázat mellékletét képező sablon szerint (eredeti, valamint a szerkeszthető 

változat elektronikus adathordozón rögzítve is) (9. sz. szakmai melléklet) 

5. Építési költségek esetében részletes tervezői költségbecslés (másolat, valamint a szerkeszt-

hető változat elektronikus adathordozón rögzítve is).  

6. Eszközlista a pályázat mellékletét képező sablon szerint, amennyiben a pályázatban eszkö-

zök beszerzésére sor kerül (eredeti, valamint a szerkeszthető változat elektronikus adathor-

dozón rögzítve is) (10. sz. szakmai melléklet) 

 
15 módosította: a 2020/972/EU bizottsági rendelet (HL L 215., 2020.7.7.). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN
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7. A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek ki-

jelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendeletben meghatározott ter-

mészetes fürdőhely üzemeltetésére irányuló, 2021. évben érvényes engedély (másolat)  

8. Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nem a pályázó tulajdonában van szükséges az 

Általános Útmutató a Strandfejlesztés 2021 c. felhíváshoz 1. sz. melléklet 6. fejezetben fog-

laltak alapján a pályázat mellékletét képező sablon szerinti tulajdonosi hozzájáruló nyilatko-

zat, illetve további dokumentumok benyújtása. (eredeti, amennyiben releváns) (11. sz. szak-

mai melléklet) 

9. A pályázó nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által iga-

zolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját vagy az aláírás 

minta közjegyző által hitelesített másolatát (másolat)  

10. A projekt által érintett teljes ingatlan tulajdonjogát igazoló, 30 napnál nem régebbi nem hiteles 

elektronikus tulajdoni lap (másolat) 

11. Helyszínrajz/térkép-másolat benyújtása, amelyen a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) helyrajzi 

száma feltüntetésre került. A helyszínrajzon egyértelműen jelölni kell a projekt tárgyát képező 

fejlesztés által érintett területet, a strandengedélyben meghatározott területet.  

12. A pályázó vagy a nevében aláírásra jogosult személy (releváns esetben műszaki ellenőr) által 

aláírt nyilatkozat vagy műszaki leírás és a hozzátartozó léptékhelyes helyszínrajz, amelyen 

tételesen, egymástól elkülönítve bemutatja a pályázó, a korábbi strandfejlesztési programok-

ból (Strand1, Strand2, Strand3, Strand4) megvalósított önállóan támogatható tevékenységek 

körét. Amennyiben releváns. (Kérjük a korábbi strandfejlesztési programokban szereplő te-

vékenységek körét egy közös helyszínrajzban feltüntetni szíveskedjenek!) (eredeti, valamint 

a szerkeszthető változat elektronikus adathordozón rögzítve is)  

13. Pályázó nyilatkozata hatósági engedély köteles beruházásról vagy hatósági engedély men-

tességről a pályázat mellékletét képező sablon szerint (eredeti). (12. sz. szakmai melléklet) 

14. Pályázó nyilatkozata beruházást érintő közbeszerzési kötelezettségről a pályázat mellékletét 

képező sablon szerint (eredeti). (19. sz. szakmai melléklet) 

15. Támogatási jogcímekhez kapcsolódó nyilatkozatok 

15.1. De minimis nyilatkozat a pályázat mellékletét képező sablon szerint, amennyiben ezen 

a jogcímen veszik igénybe a támogatást (eredeti) (13.1. sz. szakmai melléklet) 

15.2. Nyilatkozat regionális jogcím alkalmazásához a pályázat mellékletét képező sablon sze-

rint, amennyiben ezen a jogcímen veszik igénybe a támogatást (eredeti) (13.2. sz. szakmai 

melléklet) 

15.3. Pályázó nyilatkozata szolgáltatást igénybe vevők köréről a pályázat mellékletét képező 

sablon szerint – nem állami támogatási jogcímen igénybe vett támogatás esetén (eredeti) 

(13.3. sz. szakmai melléklet) 

15.4. Nyilatkozat helyi infrastruktúra jogcím alkalmazásához a pályázat mellékletét képező 

sablon szerint (eredeti) (13.4. sz. szakmai melléklet) 

15.5. Költség-haszon elemzés (CBA) amennyiben helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott 

beruházási - vagy regionális támogatási jogcímen veszik igénybe a támogatást (eredeti, va-

lamint a szerkeszthető változat elektronikus adathordozón rögzítve is) (13.5. sz. szakmai mel-

léklet) 

16. Nyilatkozat a Vízparti strandok Védjegy megszerzésére vonatkozóan a pályázat mellékletét 

képező sablon szerint (eredeti) (14. sz. szakmai melléklet) 

17. Nyilatkozat a Bejárható Magyarország programban meghatározott jármódok fejlesztéséről a 

pályázat mellékletét képező sablon szerint (eredeti) (15. sz. szakmai melléklet) 

18. Nyilatkozat a helyi turisztikai szolgáltatókkal, kis- és középvállalkozásokkal, szervezetekkel 

történő együttműködésről a pályázat mellékletét képező sablon szerint (csak fizetős strandok 

esetén, eredeti) (16. sz. szakmai melléklet) 
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19. Nyilatkozat a térségi elérhető attrakciókkal közös programajánlat(ok)ban történő szereplésről 

a pályázat mellékletét képező sablon szerint (eredeti) (17. sz. szakmai melléklet) 

20. Együttműködési nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a fejlesztéssel érintett területen, vagy 

annak közelében található szálláshelyek, vendéglátóhelyek, és egyéb szolgáltató létesítmé-

nyek (pl. sporteszköz kölcsönző, - javító, pihenőhely, ajándékbolt) elérhetőek a strandot 

igénybe vevők számára. (Ezek működtetése nem támogatható tevékenység a projektben és 

igazolni is szükséges a támogatási kérelem beadásakor együttműködési nyilatkozattal, hogy 

a szolgáltatás elérhető.) (másolat, papír alapon, valamint elektronikus adathordozón rögzítve 

is) 

21. Nyilatkozat turisztikai (nyári) főszezonon kívül szolgáltatások biztosításáról a pályázat mel-

lékletét képező sablon szerint (eredeti) (18. sz. szakmai melléklet) 

22. Közbeszerzési és beszerzési terv (Intézményi szintű terv beadása is szükséges, tehát nem 

csak a projektre vonatkozóan és emellett a beruházás évére vonatkozóan kell az adatokat 

megadni). (másolat, papír alapon, valamint elektronikus adathordozón rögzítve is) 

23. A projekt szintű közbeszerzési és beszerzési terv benyújtása is kötelező (20. sz. szakmai 

melléklet). A támogatást igénylő a közbeszerzési és beszerzési tervben, igazolja, hogy a be-

csült érték mezők mi alapján kerültek feltüntetésre! A közbeszerzés keretében beszerzésre 

kerülő tételek esetében a közbeszerzési eljárás előkészítése során szükséges 3 árajánlat 

bekérése, mely alátámasztja a tervezett költségvetés releváns értékeit (pl. nettó-, áfa-, bruttó 

összeg). Egyszerű beszerzések esetén a tervben fel kell tüntetni, hogy egyszerű beszerzés 

keretében kerül beszerzésre az adott tétel és ebben az esetben is szükséges a három ár-

ajánlat csatolása.) (eredeti, valamint elektronikus adathordozón rögzítve is) 

24. A strand tulajdonosának, fenntartójának a támogatási kérelme beadásakor koncepciótervet, 

programrajzot, valamint épületfejlesztéssel, építéssel járó tevékenység esetén a kiviteli szintű 

tervet szükséges benyújtania, amennyiben az a vállalt tevékenység esetében releváns. (má-

solat) 

25. Egyéb, a támogatást igénylő által szükségesnek ítélt dokumentum  

6.2. AZ ELŐLEGIGÉNYLÉS SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK 

LISTÁJA 

Az előlegigényléskor a következő mellékleteket szükséges csatolni: 

1. Likviditási terv (eredeti, valamint a szerkeszthető változat elektronikus adathordozón rögzítve 

is) (4. sz. szakmai melléklet) 

2. Jogerős építési engedély (amennyiben releváns, hitelesített másolatban)  

 

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást 

igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási 

rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek.  

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvé-

delmi rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek 

  

A Támogató a támogatási kérelem feldolgozásakor és azt követően kezeli a támogatást igénylő illetve 

a kedvezményezett által benyújtott adatlapokon és azok mellékleteiben feltüntetett személyes adatokat, 
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a kisfaludyprogram.hu  honlapon elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő adatkezelési célok és 

jogalapok mentén.  

 

A támogatást igénylő felelős azért, hogy – az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően 
– a projekt adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek (a támogatást igénylő és 
esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más 
személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a támogatást igénylő 
általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása 
megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik. Az adatkezelés jog-
alapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett 
előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képez-
heti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott 
célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel 
hozzájárulás nem kérhető.  
 

Ha a támogatást igénylőnél a Támogató helyszíni szemlét folytat le, a fentiek dokumentáltsága meg-

vizsgálásra kerülhet. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a döntés-előkészítési folyamat 

bármely szakaszában kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell 

nyújtani.  

A Kedvezményezettnek a projekt megvalósítási szakaszában is meg kell felelnie a fenti előírásoknak. 

  

A Támogató fenntartja a jogot, hogy jelen felhívást a jogszabályi környezet alakulásának megfelelően 

indokolt esetben módosítsa, illetve felfüggessze, vagy lezárja, amelyről az indoklással ellátott közle-

ményt tesz közzé a www.kisfaludyprogram.hu oldalon.  

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy az Általános Útmutató a Strandfejlesztés 2021 

Pályázati felhíváshoz c. dokumentum a www.kisfaludyprogram.hu honlapon található és általános tájé-

koztatást nyújt az alábbiakról:  

 

1. Kizáró okok listája  

2. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja  

3. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről  

4. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről  

5. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató  

6. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek  

7. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről  

8. A projektvégrehajtás időtartama 

9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató  

10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek  

11. A környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények  

 
Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el! 

 

 

 

 

8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI 

1. Az arculati kézikönyv és gyártmányterv   

• Balaton  

https://info.kisfaludyprogram.hu/media/uploads/dokumentumok/mtu-kisfaludy-program-adatkezelesi-tajekoztato/kisfaludy_adatkezelesi_tajekoztato.pdf
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• Velencei-tó   

• Dunakanyar (dunai strandjai)  

• Tisza-tó/Tisza  

2. Családi/családbarát vizesblokk és baba-mama szoba kialakításának követelményei 

3. Általános Útmutató a Strandfejlesztés 2021 Pályázati Felhíváshoz 

4. Likviditási terv sablon  

5. Pénzügyi és elszámolási útmutató a Strandfejlesztés 2021 Pályázati Felhíváshoz 

6. Általános nyilatkozat 

7. Pályázati adatlap 

8. Átláthatósági nyilatkozat 

9. Költségterv 

10. Eszközlista 

11. Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 

12. Nyilatkozat hatósági engedély köteles beruházásról vagy hatósági engedély mentességről 

13. Támogatási jogcímekhez kapcsolódó nyilatkozatok 

13.1. De minimis nyilatkozat 

13.2. Nyilatkozat regionális jogcím alkalmazásához 

13.3. Nyilatkozat szolgáltatást igénybe vevők köréről 

13.4. Nyilatkozat helyi infrastruktúra jogcím alkalmazásához 

13.5. Segédlet költség-haszon elemzés elkészítéséhez 

14. Nyilatkozat a Vízparti strandok Védjegy megszerzésére vonatkozóan 

15. Nyilatkozat a Bejárható Magyarország Programban meghatározott jármódok fejlesztéséről 

16. Nyilatkozat a helyi turisztikai együttműködésről (Fizetős strandok esetében) 

17. Nyilatkozat a térségi elérhető attrakciókkal közös programajánlat(ok)ban történő szereplésről 

18. Nyilatkozat turisztikai (nyári) főszezonon kívüli szolgáltatások biztosításáról 

19. Nyilatkozat a beruházást érintő közbeszerzési kötelezettségről  

20. Projektszintű közbeszerzési és beszerzési terv  
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A felhíváshoz kapcsolódó jogszabályok: 

• 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet a turisztikai térségek meghatározásáról   

• 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 

• 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

• 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 

• 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról  

• 2007. évi CXXVII. törvény általános forgalmi adóról  

• 2000. évi C. törvény a számvitelről  

• 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről  

• 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

• 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről 

• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről   

• 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról   

• 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelmények-

ről   

• 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházások-

hoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól   

• 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról   

• A Bizottság 651/2014/EU Rendelete (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke alkal-

mazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvání-

tásáról   

• A Bizottság 1407/2013/EU Rendelete (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról 

• 2/2018 (XII.28) MK rendelet a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és fel-

használásáról   

• 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források fel-

használására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról 

• 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támoga-

tásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről 

• 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról   

• 7/2006. (V.  24.)  TNM  rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásá-

ról    

• Nevesített térségek kormányhatározatai: Dunakanyar: 1550/2017 (VIII.18.), Balaton: 

1861/2016. (XII. 27.), Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség: 1092/2017. (II.21.), Debrecen, Hajdúszo-

boszló, Hortobágy és Tisza-tó 1522/2017. (VIII.14.), illetve 429/2020. (IX.14.) Korm.rendelet   

• 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről  

• 78/2008 (IV. 3.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint 

a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 

• 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

éves fejlesztési keretének megállapításáról 

• Az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosítá-

sáról 

 

 

 

 


