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TFC-1.1.1-2017 Kisfaludy Szálláshely fejlesztési Konstrukció – panziók fejlesztése 

Alapvető cél 

A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó szálláshelyek és a 
turisztikai vonzerők közelében található kereskedelmi szálláshelyek 
általános minőségének és szolgáltatási színvonalának emelése, indokolt 
esetben kapacitásának bővítése, kapacitáskihasználtságának javítása. 

Pályázók köre 

- Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű, kettős 
könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vállalkozások  

- Egyéni vállalkozások 
- Költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott 

üzemeltető gazdasági társaságok 
- Önkormányzatok, intézményeik, önkormányzati gazd-i társaságok 
- Nonprofit szervezetek, Szövetkezetek, Egyházi jogi személyek 
Szálláshely fejlesztésére pályázhat: 
- Az ingatlan tulajdonosa, vagy a szálláshely üzemeltetője 

Területi korlátozás A Budapesten megvalósuló projektek nem támogathatóak. 

Feltételek 

A támogatási konstrukció keretében kizárólag az alábbi kategóriához 
kapcsolódóan nyújtható be támogatási igény és ítélhető meg támogatás: 
- panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából 

létesített szálláshelytípus, amely „a szálláshely-szolgáltatási 
tevékenység folytatásának részletes feltételeiről szóló 239/2009. (X. 
20.) Korm. rendelet” alapján panziónak minősül 

Meglévő (üzemelő) panzió fejlesztése támogatható, amely a 
pályázat benyújtásakor panzió besorolású működési engedéllyel 
rendelkezik. 
E mellett a pályázónak vállalnia kell, hogy 
- a „Panzió csillaggal” minősítést a projekt zárásáig megszerzi, 
- évi 180 napig nyitva tart, és ezt a fenntartási idő végéig vállalja, 
- a nyitvatartott napokra vetített min. 50%-os kihasználtságot ér el. 

Nem támogatható: 
• falusi vagy fizetővendéglátó magánszálláshely és az ifjúsági 

turizmushoz kapcsolódó nem kereskedelmi szálláshelyek (gyermek és 
ifjúsági táborok, állandó táborhelyek, turistaházak), közösségi 
szálláshelyek, kempingek, üdülőházak fejlesztése. 

Rendelkezésre álló 
forrás 

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: Mrd forint  
A támogatott pályázatok várható száma: db 

A támogatás mértéke 

A vissza nem térítendő támogatás összege: 5 – 42 millió Ft. 
A vissza nem térítendő támogatás mértéke: max. 70% 
Fajlagos korlátok:  
• Max. 5 M Ft/meglévő szoba felújítása esetén 
• Max 7,5 M Ft kapacitásbővítés esetén 

Támogatható 
tevékenységek köre 

Önállóan támogatható tevékenységek (min 50%): 
- meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek belső megjelenésének, 

és a szálláshelyek szobáinak, közösségi tereinek bővítésére, 
változtatására irányuló beruházások; 

- meglévő kereskedelmi szálláshelyek új tematikus szolgáltatás 
fejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházások támogatása (a 
szolgáltatási kínálat 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 költségének 40%-ig. (A 
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40%-os korlát nem vonatkozik a wellness szolgáltatás fejlesztéshez 
kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra.) 

- meglévő kereskedelmi szálláshelyek kapacitásbővítése (pl. férőhelyek 
számának növelése, szobaszám növelés kiszolgáló infrastruktúrával); 

- a szálláshelyek használatához közvetlenül kapcsolódó telekhatáron 
belüli infrastrukturális fejlesztések; 

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 
• kereskedelmi egységen belül levő vendéglátó egység szolgáltatási 

kapacitásbővítése és színvonalának növelése; 
• a fejlesztésekkel érintett épületek energiahatékony működését javító 

beruházások, 
• kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetéséhez szükséges információs és 

kommunikációs technológiai, ügyviteli és/vagy értékesítési 
rendszerekhez szükséges szoftver és/vagy hardware beszerzése, 

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

Elszámolható 
költségek 

Előkészítési költségek (max. 5%): 
• üzleti terv, előkészítéshez kapcsolódó műszaki, tervezői, tervezési 

dokumentáció elkészítésének költsége 
Szolgáltatások igénybe vételének költségei: 
• műszaki ellenőr költsége (max 1%); 
Építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek: 
- szálláshely kapacitásbővítéséhez, vendéglátó egységek felújítási, 

átalakítási, építési, bontási munkálatainak költségei; 
- meglévő szálláshelyek tematikus szolgáltatásfejlesztési tevékenységhez 

kapcsolódó átalakítási, felújítási, építési költségei; 
- a fejlesztéssel érintett épületek energia-hatékony működését javító 

beruházás építési költségei; 
- épület azbesztmentesítési költsége; akadálymentesítés költsége 
- szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli 

infrastrukturális fejlesztésekhez, kertépítészet, parkolóhelyek, 
közművek kialakításának építési költsége; 

Eszközbeszerzések költségei (20.000,-Ft egyedi nettó értéktől): 
- szálláshely kapacitásbővítéséhez, vendéglátó egységek felújításához, 

átalakításához, konyhatechnológia bővítéséhez szükséges eszközök; 
- a fejlesztéssel érintett épületek energia-hatékony működését javító 

beruházásához szükséges eszközök költségei; 
- info-kommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek 

bevezetéséhez kapcsolódó hardware eszközök költsége; 
- bűnmegelőzési tevékenységéhez kapcsolódó eszközök költsége; 
- telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó 

eszközbeszerzés költségei, 
- akadálymentesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzésének költségei; 
- immateriális javak költsége (max 10%): software, honlapfejlesztés 

Projektidőszak A támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónap. 

Közreműködő 
szervezet 

Magyar Turisztikai Ügynökség 
1525 Budapest Pf.: 97. 

Beadási határidő 2017. október 19.  – 2019. december 4. 

Forrás: pályázati felhívás (www.kisfaludyprogram.hu); 2017.10.05. 
 


