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Tevékenység Elszámolható költség  
(a teljesség igénye nélkül) 

 
Meglévő szálláshelyek külső és belső 

megjelenésének, belsőépítészeti 
arculatának, minőségének fejlesztésére, 
a szálláshelyek szobáinak és kapcsolódó 
helyiségeinek átalakítására, felújítására 

irányuló tevékenységek. 

• Belsőépítészeti, felújítási, átalakítási, építési 
munkálatainak költsége 

• Festés, vakolás 
• Ablak csere, szigetelés 
• Fűtéskorszerűsítés, klíma*, klíma és annak 

munkadíja 
• Beépített bútor 
• Hulladék (sitt) elszállítás 
• Terasz felújítás 

 
 
 
 

Szálláshely szolgáltatáshoz közvetlenül 
kapcsolódó eszközök beszerzése. 

• Bútorozás, egyéb berendezések és 
eszközök, 

• Wifi,  
• Klíma (ezen a tevékeny keretében is 

elszámolható, de csak maga a berendezés) 
• Napozó, napernyő 
• Szettek, garnitúrák (pl.: ágy/+vég egy szett, 

étkezőasztal/szék egy garnitúra) 
• Kerékpár, elektromos kerékpár 
• Informatikai eszközök, amelyek a 

szolgáltatáshoz kapcsolódnak 
• Eszközszállítás költsége 

 
Akadálymentesítés. 

• Küszöbkivétel, rámpa kiépítése, ajtó 
szélesítése 

• Braille-írással ellátott tábla 

A fejlesztéssel érintett épületek 
energiahatékony működését javító 

megújuló energia rendszerek telepítése. 

• Napelem telepítése, napkollektor, biokazán, 
és az inverteres klíma és annak munkadíja. 

• Napelemes lámpa beszerzése (kandeláber) 
• Napelemes szökőkút 

 
 
 

Kültéri beruházások 
(telekhatáron belül). 

• Térkő lerakása; kerítés építése; telekhatáron 
belüli parkoló kialakítása; 

• Kerti grill telepítése/kiépítése; pergola 
építése; 

• Játszótér kialakítása; 
• Kültéri dézsa telepítése; medence építése, 
• Füvesítés (műfű); öntöző rendszer kiépítése 
• Teraszfelújítás 

 
 
 
 

* A klímák esetében nem teszünk különbséget a klímák energetikai besorolása között. 
Egyedül az energiahatékonyság tevékenységsoron elvárás az inverteres klíma.  

 
 
 



 

Nem elfogadható tevékenységek és költségek 
 

Tevékenységek Költségelem Nem elszámolható költség 
Minden, ami nem került meghatározásra 

a támogatható tevékenységek között 
 

1. időben osztott („time share”) üdülési 
joggal érintett szobák felújítása, 

fejlesztése; 
2. meglévő szálláshely bővítése és új 

szálláshely létesítése; 
3. mobilizálható vagy álló-, valamint 

folyóvíz felszínére tervezett szálláshely 
létesítése (pl. szállodahajó), valamint a 
víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. 
törvény szerinti úszólétesítményen és 
úszóművön elhelyezkedő szálláshely 

létesítése és felújítása; 

Eszközbeszerzés • 20.000 Ft nettó érték alatti eszközök költségei 

• forgóeszközök beszerzése 

• meglévő eszközök felújítása és használt eszközök beszerzése 

Szolgáltatás • pályázatírás költségei, sikerdíj 

• tanulmány, felmérés, tervezés 

• marketingkommunikációs eszközök pl.: webfejlesztés, weboldalkészítés 

Egyéb felhívásban 
meghatározott 

költségek 

• élelmiszer, italbeszerzés költsége 

• hitelkamat, kamattartozás, pénzügyforgalmi költségek 

• hatósági díjak, illetékek, engedélyeztetési eljárások költségei 

• közműfejlesztéshez való hozzájárulások; közmű szolgáltatói díjak 

• bírságok, kötbérek, perköltségek 

• általános forgalmi adó, amennyiben a pályázó ÁFA-levonási joggal 
rendelkezik 

• egyéb adók, közterhek 

• bérleti díjak és lízing költségek 

• saját teljesítés költsége (pl: saját maga fest) 

• amiről nincs számla 

 


