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Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program 
 

Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – szálláshelyek létesítése – Tokaj, Felső-
Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségben 

TFC-1.2.1-2017 
 

 

Támogatás összege: 
 Intenzitás maximum 70% 
 Támogatási jogcíme: 

 helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási 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%  
 

Támogatási összeget az alábbi minimum és 
maximum összegek figyelembevételével kell 
meghatározni:  

Minimum - maximum támogatási összegek  

új szálloda létesítése esetén (3*-5*)  250 Millió – 3 Mrd Ft között  

új panzió létesítése esetén  (3*-4*) 25 Millió- 125 Millió Ft  

 
Az elszámolható költségek fajlagos korlátja a létrejövő szálláshely hasznos területének 
négyzetméterére vetítve: 
 

 
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 36 hónap. 
 
Támogatást igénylők köre: 

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

 költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági 
társaságok 

 önkormányzatok és intézményeik és az általuk alapított gazdasági társaságok 

Maximálisan elszámolható beruházási költség (Ft/m2)  

3*-4* panzió 3* szálloda 4* szálloda 5* szálloda 

300 000 400 000 
 

500 000 
 

600 000 
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 Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek 

 szövetkezetek 

 egyházi jogi személyek  
 
Szálláshely fejlesztésére pályázhat: 

 Az ingatlan tulajdonosa 
 Szálláshely jövőbeli üzemeltetője 

A támogatási igény benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség! 
 
Támogatható kereskedelmi szálláshely kategóriák: 

 3* - 5* szálloda létesítése  

 3*-4* panzió létesítése  

  
Továbbá a pályázónak (üzemeltetőnek, tulajdonosnak): nyilatkoznia kell, hogy: legalább 1 
lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkeznek, vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel 
rendelkező tulajdonos vállalkozása(i), vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó 
vállalkozása legalább 1 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkezik, vagy – projektcég 
esetén – kizárólag a pályázati cél elérése érdekében alakult.  
 
Vállalnia kell, hogy:  

 a HOTELSTARS UNION egységes szálláshelyminősítési rendszerben minősítteti 
szálláshelyét legkésőbb a projekt záró beszámoló benyújtásáig, Hotelstars 3*-5* vagy 
„Panzió csillaggal” 3*-4* minősítést szerez.  

 szállodák esetében évi 365 napig, panziók esetében legalább évi 270 napig napig nyitva 
tart, és ezt a fenntartási idő végéig vállalja.  

 
Támogatható tevékenységek:  
 
Önállóan támogatható tevékenységek:  
 

 új kereskedelmi szálláshelyek létesítése  
 a korábban legalább 1 évig szálláshelyként (szálloda, vagy panzió) működő, de a 

támogatási igény benyújtásakor üzemeltetési engedéllyel legalább 6 hónapja nem 
rendelkező szálloda vagy panzió átalakítása, felújítása, bővítése  

 
Önállóan nem támogatható tevékenységek: 
 

 szálláshelyhez kapcsolódó üzleti marketing-tevékenység támogatása (pl. tájékoztató 
anyagok, brosúrák, vásárokon való megjelenés, honlap, tájékoztató táblák, 
arculatterv, branding);  

 kereskedelmi szálláshelyen nyújtott bor-, lovas-, kerékpáros-, túra kajak-kenu, 
vitorlás, természetjáró turizmus -szolgáltatások fejlesztése;  
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 panziók esetében a szálláshellyel közös üzemeltetésben levő vendéglátó egység 
kialakítása;  

 épületek energiahatékony működését javító beruházások;  
 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;  
 akadálymentesítés;  

 
Nem támogatható tevékenységek: 

 időben osztott („time share”) üdülési joggal érintett szobák építése, fejlesztése 

 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 7% 

 üzleti és pénzügyi terv, marketing terv, projektelőkészítéshez kapcsolódó 
szakmai, pénzügyi tanácsadó szolgáltatás, előkészítéshez kapcsolódó műszaki, 
tervezői, tervezési dokumentáció elkészítésének költsége; 

 Szolgáltatások igénybe vételének költségei 

 Műszaki ellenőr költsége – maximum 1% 

 Közbeszerzési szakértő költsége – maximum 0,5% 

 Üzleti marketing tevékenység költsége 

 Projektmenedzsment költségei – maximum 3% 

 Műszaki lebonyolító igénybevételének költsége 

 Könyvvizsgáló költsége 

 Terület-előkészítés költségei – maximum 10% 

 építési tevékenységekhez kapcsolódó bontási munkálatok költségei; 

 tereprendezés 

 a terület építésre alkalmassá tétele céljából végzett munkálatok, igénybe vett 
szolgáltatások (pl. régészeti feltárás, lőszermentesítés stb.) 

 Építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek 

 Eszközbeszerzések költségei 

 Immateriális javak beszerzése – maximum 10%, de legfeljebb 10 millió Ft 

 info-kommunikációs 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% 
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A projekt területi korlátozása: 
Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség kereskedelmi szálláshelyek 
fejlesztéseihez kapcsolódó projektjavaslatok 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: 

 Támogatási szerződéshez és a fenntartási időszakhoz kapcsolódó szükséges feltételek:  

 A pályázatban 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.).  

 A Hotelstars vagy „Panzió csillaggal” minősítését a záró beszámoló benyújtásáig 
megszerezte, és vállalja, hogy a fenntartási időszak végéig legalább azonos minősítési 
kategóriáját megőrzi.  

 Támogatottat havi adatszolgáltatási kötelezettség terheli a beruházást követő 
fenntartási időszakban a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., mint Kezelő szerv felé.  

 A támogatást igénylő pozitív támogatási döntés esetén köteles a fenntartási 
időszakban a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által szervezett képzéseken évente 1 
alkalommal részt venni.  

 Kezelő szerv fenntartja a jogot, hogy a támogatási igény értékeléséhez kapcsolódóan 
előzetes helyszíni szemlét folytasson a fejlesztéssel érintett szálláshely területén, 
amelyről Kezelő szerv előzetesen tájékoztatja a támogatást igénylőt.  

 

Támogatási igények benyújtására 2017. 10. 19. és 2017. 11. 20. közötti időszakban van 

lehetőség 
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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 – 5 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 

0-10 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 – 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 gyermekek és felnőttek számára– 2 pont 

0-10 pont 

6. Az üzleti tervben a kereskedelmi szálláshely átlagár kimutatás 

mértéke reális. 

Nem reális – 0 pont 

Részben reális és alátámasztott a prognózis – 5 pont 

Reális, alátámasztott – 10 pont 

0-10 pont 

7.  A kereskedelmi szálláshely várható éves kihasználtsága, 

bevételei és profittermelő képessége a módon alátámasztásra 

került és annak mértéke reális? 

igen – 15 pont 

részben – 7 pont 

nem – 0 pont 

0-15 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. 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 

0-5 pont 

Összesen  100 pont 
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