
Közlemény 

 

Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló 

támogatás igénylésének feltételeiről szóló 2019/1. számú Tájékoztató módosításáról 

(Támogatási program azonosító kódja: ÉPÍTŐ-3.2019.3) 

 

A kormany.hu honlapon 2019. április 12. napján megjelent „Az építőipari ágazat technológiai 

korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás igénylésének feltételeiről” 

szóló 2019/1. sz. tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az alábbiak szerint módosul. 

 

1. A Tájékoztató 3.2. pontjának második mondatában, 4. pontjának első és második 

mondatában, 4.1. pontjának első mondatában, 6. pontjának első mondatában, 7. pontjának 

második mondatában, 8. pontjának első mondatában a „Támogatási szerződés” kifejezés 

helyett „támogatói okirat” kifejezésre történő hivatkozás szerepeljen, tekintettel arra, hogy a 

támogatás meghatározására támogatási szerződés helyett támogatói okirat formájában fog sor 

kerülni a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és 

felhasználásáról szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet 1. melléklet 92. sora alapján. 

 

 

2. A Tájékoztató 5. pontjának alábbi rendelkezése: 

 

„Az Előirányzat 2019. évi keretének terhére Támogatási szerződés megkötésére legkésőbb 

2019. július 15-ig van lehetőség, a projekt megvalósításának végső határideje 2019. október 

31. napja, azzal, hogy a támogatás kifizetésére – összhangban az Áht. 36. § (3) bekezdésében 

foglaltakkal – legkésőbb 2019. december 31-ig kell, hogy sor kerüljön.”  

 

helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„Az Előirányzat 2019. évi keretének terhére támogatói okirat kiadására legkésőbb 2019. 

augusztus 30-ig kerül sor. A projekt megvalósításának végső határideje 2019. október 31. 

napja, azzal, hogy a támogatás kifizetésére – összhangban az Áht. 36. § (3) bekezdésében 

foglaltakkal – legkésőbb 2019. december 31-ig kell, hogy sor kerüljön.” 

 

3. A Tájékoztató 5. pontjának alábbi rendelkezése: 

 

„Felhívjuk a figyelmet, hogy szerződéskötési határidő, valamint a projekt megvalósítására 

rendelkezésre álló határidő meghosszabbítására nincsen mód.”  

 

helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt megvalósítására rendelkezésre álló határidő 

meghosszabbítására nincsen mód.” 

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a közlemény a kezelő hivatalos honlapján is megjelenik: 
(https://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/MUE3DN/$FILE/EPITO-3_2019_1-ITM_Epitoipari_agazati_tajekoztato.pdf).  

 

Kérjük a tájékoztatás szíves tudomásul vételét. 
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