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Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program 
 

Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció panziók fejlesztése 
Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségben 

TFC-1.1.2-2017 
 
Támogatási igényt olyan meglévő (üzemelő) szálloda fejlesztésére lehet benyújtani, amelyre 
vonatkozóan a támogatást igénylő a támogatási igény benyújtásakor működési engedéllyel 
rendelkezik, továbbá maximum 200 szoba kapacitásig. 
 
239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján: 
 szálloda: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, 
amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak, és ahol a 
hasznosított szobák száma legalább tizenegy, az ágyak száma legalább huszonegy. 
 
Támogatás összege: 

 Intenzitás maximum 70% 
 Minimum – maximum támogatási összegek: 16 millió Ft - 500 millió Ft között 
 Támogatási jogcíme:  

 helyi infrastruktúrára irányuló támogatás 

 csekély összegű (de minimis) támogatás (kizárólag az épületek 
energiahatékony működését javító beruházások költségei) 

 regionális beruházási támogatás: 
- Nagyvállalatoknak Észak-Magyarország, Észak-Alföld 50%, 
- kisvállalkozás esetében + 20% 
- középvállalkozás esetében +10% 

 
 A beruházás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg az alábbi fajlagos 

korlátokat: 
Szállodai szobák fajlagos költségei 

 3* 4* 5* 

Beruházás összes 
elszámolható költsége 
/ meglévő szoba 

7 000 000 Ft  
 

9 000 000 Ft  
 

11 000 000 Ft  
 

 
Amennyiben a projekt keretében kapacitásbővítésre is sor kerül, a kialakítandó új kapacitás 
kapcsán, a fenti táblázatban szereplő költségösszeg 150%-a számolható el kialakításra kerülő 
új szobánként. 
 
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 18 hónap 
Projekt megvalósításának végső dátuma: legkésőbb 2019. 06.30. 
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Támogatást igénylők köre: 
Legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkező: 

 Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű kettős könyvvitelt vezető 
gazdasági társaságok, vállalkozások (ideértve az ingatlankezelő, ingatlanbefektetési 
társaságokat is) 

 egyéni vállalkozások 
 költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági 

társaságok 
 önkormányzatok és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági 

társaságok 
 Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek 
 szövetkezetek 
 egyházi jogi személyek 

 
Szálláshely fejlesztésére pályázhat: 

 Az ingatlan tulajdonosa 
 Szálláshely üzemeltetője 

 
Támogatható tevékenységek:  
 

Önállóan támogatható tevékenységek:  
 meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek belső megjelenésének, belsőépítészeti 

arculatának minőségének és szálláshelyek szobáinak, közösségi tereinek bővítésére, 
változtatására irányuló beruházások;  

 meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek új tematikus szolgáltatásfejlesztéshez 
kapcsolódó infrastrukturális beruházások támogatása (szálláshelyek szolgáltatási 
kínálatának minőségi és mennyiségi fejlesztése, valamint ezek kombinációja, pl. 
családbarát, szenior, egészségturisztikai, kerékpáros, stb. szolgáltatások) az adott 
térség turisztikai fejlesztési irányaihoz, kitörési pontjaihoz igazodva az elszámolható 
beruházás összeg elszámolható költségének 40%-ig (A 40%-os korlát nem vonatkozik a 
wellness szolgáltatás fejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra.);  

 meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek kapacitásbővítése (pl. férőhelyek 
számának növelése, szobaszám növelés kiszolgáló infrastruktúrával); —
Kapacitásbővítés esetén is maximum 200 szobáig 

 a támogatott kereskedelmi szálláshelyek használatához közvetlenül kapcsolódó 
telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések;  

 
Önállóan nem támogatható tevékenységek: 
 kereskedelmi egységen belül, annak közös üzemeltetésében levő vendéglátó egység 

szolgáltatási kapacitásbővítése és színvonalának növelése; 
 a fejlesztésekkel érintett épületek energiahatékony működését javító beruházások, 
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 kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetéséhez szükséges információs és 
kommunikációs technológiai, ügyviteli és/vagy értékesítési rendszerekhez szükséges 
szoftver és/vagy hardware beszerzés, beruházás; 

 szálláshelyhez kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenység támogatása; 
 az épület teljes körű azbesztmentesítése; 
 akadálymentesítés; 

 
Nem támogatható tevékenységek: 

 az időben osztott üdülési jogokat („time share”) értékesítő kereskedelmi 
szálláshelyek időben osztott üdülési joggal érintett szobáinak felújítása, 
kapacitásbővítése 

 falusi vagy fizetővendéglátó magánszálláshely és az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó 
nem kereskedelmi szálláshelyek (gyermek és ifjúsági táborok, állandó táborhelyek, 
turistaházak), közösségi szálláshelyek, kempingek, üdülőházak fejlesztésére 

 
Elszámolható költségek 

 Előkészítési költségek —maximum 5% 

- üzleti és pénzügyi terv, előkészítéshez kapcsolódó műszaki, tervezői, tervezési 
dokumentáció elkészítésének költsége; 

 Szolgáltatások igénybe vételének költségei; — maximum 1% 

- műszaki ellenőr költsége; 
 Építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek; 

- szálláshely kapacitásbővítéséhez, meglévő szálláshelyek, közös használatban 
lévő vendéglátó egységek belsőépítészeti, felújítási, átalakítási, építési 
munkálatainak költségei; 

- meglévő kereskedelmi szálláshelyek tematikus szolgáltatásfejlesztési 
tevékenységhez kapcsolódó átalakítási, felújítási, építési költségei 

- a fejlesztéssel érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházás 
építési költségei 

- épület azbesztmentesítéséhez kapcsolódó építési, átalakítási munkálatainak 
építési költsége; 

- kereskedelmi szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron 
belüli infrastrukturális fejlesztésekhez, kertépítészet, parkolóhelyek, közművek 
kialakításának építési költsége; 

- akadálymentesítéshez kapcsolódóan felmerülő építési költségek;  

- fenti építési tevékenységekhez kapcsolódó bontási munkálatok költségei; 
 Eszközbeszerzések költségei (20.000,- Ft egyedi nettó értéktől): 

- szálláshely kapacitásbővítéséhez, meglévő szálláshelyek, közös használatban 
lévő vendéglátó egységek felújításához, átalakításához, konyhatechnológia 
bővítéséhez szükséges eszközök költségei; 

- a fejlesztéssel érintett épületek energia-hatékony működését javító 
beruházásához szükséges eszközök költségei; 
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- info-kommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek 
bevezetéséhez kapcsolódó hardware eszközök beszerzésének költsége, 

- szálláshely bűnmegelőzési tevékenységéhez kapcsolódó eszközök 
beszerzésének költsége;  

- kereskedelmi szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron 
belüli infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó eszközbeszerzés költségei; 

- akadálymentesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzésének költségei; 
 Immateriális javak beszerzése — maximum 10%, de maximum 10 millió Ft 

- infokommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek 
bevezetéséhez kapcsolódó software beszerzés, a szálláshely bemutatásához 
szükséges reszponzív honlapok létrehozása, fejlesztése, amennyiben releváns, 
az ügyviteli és foglalási rendszerekkel való összekapcsolás költsége 
 

Önállóan támogatható tevékenységek költségkorlátja a projekt összes elszámolható 
költségéhez viszonyított minimum 70% 

 
A projekt területi korlátozása: 
A Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség kereskedelmi szálláshelyei 
közül a szálloda besorolással rendelkezők támogathatók. 
 
Előleg 
Igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a. A kapott támogatási 
előleg ellenében biztosíték nyújtási kötelezettség áll fenn. 
 
Önerő: 
A támogatást igénylőnek legalább a beruházás összes elszámolható költségének az igényelt 
támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő 
rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek 
nyilatkozattal kell igazolnia. 
 
Regionális beruházási támogatási jogcím igénybevétele esetében 25% saját forrást minden 
állami támogatástól mentes formában szükséges biztosítani. 
 
Speciális feltételek: 

 a HOTELSTARS UNION egységes HOTELSTARS szállodai minősítési rendszerben 
minősítteti szálláshelyét a pályázat benyújtásáig, 

 a projekt zárásáig a HOTELSTART UNION egységes HOTELSTARS szállodai minősítési 
rendszerben legalább 3*-os minősítést szerez, 

 évi 360 napig napig nyitva tart, és ezt a fenntartási idő végéig vállalja, 
 a vállalt nyitva tartott napokra a minimum 50 %-os kihasználtságot vállalja 
 kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig, nagyvállalkozás esetén legalább 

öt évig fenntartja a fejlesztést 
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 vállalni kell, hogy a turisztikai desztinációban legalább 1 turisztikai csomagajánlattal 
fog rendelkezni a projektgazda, amely a saját szolgáltatás mellett tartalmazza más 
szolgáltató szolgáltatását (pl. fürdőbelépő, gyógykúra csomag, éttermi szolgáltatás, 
aktív, kulturális turisztikai kapcsolódó szolgáltatás stb.). 

 

Támogatási igények benyújtására 2017. 10.19. és 2017. 11. 20. közötti időszakban van 

lehetőség. A támogatási igények befogadása és értékelése folyamatos. 

 

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

támogatási igényre adott szakmai összpontszám nem éri el a minimális 60 szakmai pontot. 

 

 (Pontozásos) értékelési szempontok Pontszám 

1. A fejlesztés hozzájárul a helyi, térségi gazdaság támogatásához:  
A fejlesztés hozzájárul a helyi/térségi szolgáltatók és speciális termékek 
beszerzéséhez, értékesítéséhez, térségi erőforrások helybenntartásához, a 
helyi közösségek gazdasági önfenntartásához, kulturális hagyományainak, 
értékeinek hasznosításához.  
Igen – 10 pont, részben – 5 pont, nem – 0 pont  

0-10 pont 

2. A célcsoportok jól definiáltak, és a fejlesztéshez illeszkedő célcsoportok 

kerültek kiválasztásra, a tervezett szolgáltatások, tevékenységek a 

célcsoportok igényeivel összhangban kerültek kialakításra. 

Igen – 10 pont, részben – 5 pont, nem – 0 pont 

0-5 pont 

3. A fejlesztés célcsoportjainak speciális igényeit kielégítő fejlesztések, 

szolgáltatások kialakításra kerülnek (pl. családbarát, egészségturizmus, 

kulturális turizmus, aktív turizmus, állatbarát, stb.). 

5 vagy több speciális igényű célcsoport igényeit kielégítő szolgáltatás kerül 

bemutatásra – 10 pont 

4 speciális igényű célcsoport igényeit kielégítő szolgáltatás kerül 

bemutatásra – 8 pont 

3 speciális igényű célcsoport igényeit kielégítő szolgáltatás kerül 

bemutatásra – 6 pont 

2 speciális igényű célcsoport igényeit kielégítő szolgáltatás kerül 

bemutatásra – 4 pont 

1 speciális igényű célcsoport igényeit kielégítő szolgáltatás kerül 

bemutatásra – 2 pont 

0 speciális igényű célcsoport igényeit kielégítő szolgáltatás kerül 

bemutatásra – 0 pont 

0 speciális igényű célcsoport igényeit kielégítő szolgáltatás kerül 

bemutatásra – 0 pont 

0-10 pont 

4. A tervezett fejlesztésekkel akadálymentesítést is megvalósít, vagy már 

rendelkezik az alábbi akadálymentesítettségi ismérvekkel: 

Teljeskörű akadálymentesítés legalább egy szobában, és kialakításra kerül 

akadálymentesített parkoló – 5 pont 

0-5 pont 
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Akadálymentes parkoló kialakítása – 3 pont 

Nem valósít meg akadálymentesítést és nem is rendelkezik ilyennel – 0 pont 

5. Az alábbi szolgáltatások kialakítása esetében szolgáltatásonként az alábbi 
pontszámok adhatók: 
Kerékpárkölcsönző pont – 2 pont, elektromos autó gyorstöltő pont – 4 pont, 
állatbarát szolgáltatás kialakítása – 2 pont, animátor biztosítása felnőttek és 
gyermekek részére – 2 pont 

0-10 pont 

6. Az üzleti tervben a kereskedelmi szálláshely bevétel növelésére tett 

javaslatok alátámasztottak és a vállalás mértéke reális, valamint nem 

csupán a szobaárak emelkedésével kimutatható a bevétel emelkedés. 

Nem reális vagy csupán a szobaárak növekedéséből származik a bevétel 

emelkedés – 0 pont 

Részben reális és alátámasztott a prognózis – 5 pont 

Reális, alátámasztott és kihasználtság növekedés is kimutatható – 10 pont 

0-10 pont 

7.  A kereskedelmi szálláshely várható éves kihasználtsága, bevételei és 

profittermelő képessége megfelelő módon alátámasztásra került és annak 

mértéke reális? 

igen – 12 pont 

részben – 6 pont 

nem – 0 pont 

0-12 pont 

8. A projekthez a szükséges partnerség biztosított: a projektgazda 
együttműködik a térség más turisztikai / egyéb szervezeteivel, 
vállalkozásaival, és ez az üzleti tervben bemutatásra került (felek közötti 
együttműködési megállapodás/szerződés alapján). Az együttműködések 
biztosítják a turisztikai kínálat komplexitását. Együttműködő partnerenként 
2 pont, maximum 10 pont adható.  

0-10 pont 

9. Szolgáltatási színvonal növekedése, illetve magas színvonalú, széles körű 
szolgáltatások bevezetése megtörténik a projektben és ez az üzleti tervben 
megfelelően bemutasára kerül.  
igen – 10 pont  
részben – 5 pont  
nem – 0 pont  

0-10 pont 

10. A fejlesztés során korszerű, energiatakarékos és innovatív technológiák 
kerülnek alkalmazásra.  
igen – 10 pont  
részben – 5 pont  
nem – 0 pont  

0-10 pont 

11- A projekt előkészítettsége előrehaladott állapotban van: 
- a támogatást igénylő rendelkezik jogerős építési engedéllyel vagy nem 
építési engedély köteles beruházás esetében rendelkezik építési 
normagyűjtemény szerinti tételes költségvetéssel 

0-5 pont 

12. A támogatást igénylő MSZÉSZ-tagsággal rendelkezik vagy nyilatkozatban 
vállalja, hogy MSZÉSZ-tagságát a projekt megvalósítás időszakában projekt 
zárásáig megszerzi. 
igen – 3 pont 
nem – 0 pont 

0-3 pont 

Összesen  100 pont 
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