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TFC-1.1.1-2017-A - Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség 
TFC-1.1.1-2017-B - Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség 

TFC-1.1.1-2017- C - Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési 

térség 

Beadási határidő 2017. szeptember 4 - 2017. október 4. 

Támogatási 

intenzitás  
50-70% 

Támogatás 

összege 

Szállodai szobák felújítási költségei 

Felújítás 

maximális 

költsége / 
meglévő 

szoba 

1* 2* 3* 4* 5* 

3 000 000 
Ft 

5 000 000 
Ft 

7 000 000 
Ft 

9 000 000 
Ft 

11 000 000 
Ft 

Panziók szobára eső felújítási 
költsége 

Felújítás maximális 
költsége / meglévő szoba 

5 000 000 Ft 

Jogosultak 

 Az ingatlan tulajdonosa 

 Szálláshely üzemeltetője 

 Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű 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 
 Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit 

szervezetek 
 Szövetkezetek 

 Egyházi jogi személyek 

 Támogatható kereskedelmi szálláshely kategóriák 

 1* - 5*szállodák 50 szoba kapacitás alatt 
 panziók 

Támogatható 
tevékenységek 

Önállóan támogatható tevékenységek (min. 70%) 

 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 szolgáltatások) az adott térség turisztikai 

fejlesztési irányaihoz, kitörési pontjaihoz igazodva 

 Meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek kapacitásbővítése (pl. 

férőhelyek számának növelése, szobaszám növelés kiszolgáló 
infrastruktúrával) 

 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 
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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 beszerzés, beruházás 
 Szálláshelyhez kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenység támogatása 

 Az épület teljes körű azbesztmentesítése 

 Akadálymentesítés 

Elszámolható 

költségek 

 Előkészítési költségek (max. 5%) 

 Üzleti és pénzügyi terv, marketing terv, előkészítéshez kapcsolódó 

műszaki, tervezői, tervezési dokumentáció elkészítésének költsége 

 Hotelstars minősítési eljárás költsége 
 Szolgáltatások igénybe vételének költségei  

 műszaki ellenőr költsége (max. 1%) 

 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 átalakításai, felújítási, építési költségei 

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

 Épület azbesztmentesítéséhez kapcsolódó építési, átalakításai 
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 (egyenként legalább nettó 20.000 forint 

értékű eszközök esetében) 
 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 
 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 (max. 10%) 

 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 

Vállalási feltételek A pályázónak vállalnia kell, hogy szállodák esetében a HOTELSTARS UNION 
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egységes minősítési rendszerben minősítteti magát, és MSZÉSZ-tagságát 
megszerzi a támogatási igény benyújtásáig, a minősítést és a tagságot a 

fenntartási idő végéig megtartja, illetve, hogy szállodák esetében legalább évi 240 

napig, panziók esetében évi 180 napig nyitva tart, és ezt a fenntartási idő végéig 
vállalja. 

Kizáró okok 

 Időben osztott üdülési jogokat („time share”) értékesítő kereskedelmi 

szálláshelyek fejlesztése 

 Falusi vagy fizetővendéglátó magánszálláshely és az ifjúsági turizmushoz 

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

üdülőházak  

Előleg A maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 100%-a. 

Biztosítékok köre 

60 millió forintot meghaladó támogatási összeg esetében a 

kedvezményezettnek biztosítékot (zálogjog, garancia, kezesség, óvadék) kell 
nyújtania. 

Megkezdettség A támogatási igény benyújtásának napjától saját felelősségre megkezdhető. 

Projekt 

megvalósítási 
ideje 

A támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónap. 

Egyéb 

 A projektgazdának igazolható módon turizmus szakmai szervezeti tagsággal 

kell rendelkeznie a fenntartási időszakban, szállodák esetében a támogatási 
igény benyújtásakor igazolni szükséges a Magyar Szállodák és Éttermek 

Szövetsége (MSZÉSZ) szervezetben történő tagsági jogviszonyt. Az MSZÉSZ 

tagságra azon pályázók kötelezettek, akik az MSZÉSZ Alapszabálya szerint 
jogosultak lennének a tagsági jogviszony létesítésére. 

 Szálloda esetében igazolni szükséges, hogy a fejlesztéssel érintett szálloda 

tagja a Hotelstars rendszernek és Hotelstars minősítését megszerezte. 

 


