
 

 

 
Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése 

VP6-6.4.1-21  
Pályázati összefoglaló – tervezetből készült 

 
Pénzügyi feltételek: 

 Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás 

 Támogatás összege: maximum 100 M Ft 

 Rendelkezésre álló keretösszeg: 50 Mrd  

 Támogatási előleg: 50%  

 Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 24 hónap 

 Támogatási kérelmek benyújtása 2022. január 12. – 2022. április 21.  
- Első szakasz: 2021. december 8. – 2021. december 22. (??) 
- Második szakasz: 2022. január 12. – 2022. január 26. 
- Harmadik szakasz: 2022. január 27. – 2022. február 10. 
- Negyedik szakasz: 2022.március 23. – 2022. április 6.  
- Ötödik szakasz: 2022. április 7. – 2022. április 21.  

 
A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási 
kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási helyre vonatkozhat. 

A támogatást igénylő a jelen felhívás keretében, a jelen támogatási időszak alatt egy 
alkalommal részesülhet támogatásban. 
 
Felhívás célja: Jelen felhívás legfőbb célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak 
minősülő mezőgazdasági termelők induló vagy már működő szálláshely szolgáltatatói 
tevékenységeinek támogatása, kiemelten a 11 turisztikai térségben1. A felhívás további célja a 
támogatásban részesülők által kialakított és működtetett turisztikai szolgáltatások 
továbbfejlesztése, valamint a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése. 
 
2. Pályázók köre: 
Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő 
(beleértve az őstermelőket), aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek: 

- székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 
hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van; 

- igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre 
vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben 
árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A 
mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez 
viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 8. számú mellékletében szereplő képlet 
alkalmazásával kell elvégezni; 

 
Konzorciumi formában nem nyújtható be kérelem.  
 
Megvalósulási helyszín:  
Vidéki térség, közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül: 

- a népesség 10 ezer főnél kevesebb; 
- 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei; 
- 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések 10 ezer fő alatti elkülönült 

településrészei; 
Nem jogosult a fenti jellemzők ellenére sem: Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó 
települések. 
 
Nem nyújtható támogatás:  

a) mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó beruházáshoz, 
b) élő állatok és mezőgazdasági/gazdasági célt szolgáló növények beszerzése; 

                                                 
1 429/2020 (IX.14.) Korm. rendelet szerint. 



 

 

c) kemping szálláshely-, üdülőháztelep szálláshely-, nem üzleti célú szabadidős szálláshely, 
közösségi szálláshely-, munkásszálló fejlesztése;építési tevékenység 

d) helyi közút fejlesztése  
e) lakófunkciót ellátó épületrész fejlesztése (fogalomjegyzékben lesz meghatározva, 

egyelőre nem ismert)  
 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 
A felhívás keretében az alábbi építési tevékenységek támogathatóak önállóan, akár több 
tevékenység is választható, azonban minimum 1 db megvalósítása kötelező: 

- Újonnan építendő szálláshely létesítése: olyan új épület építése, ami érvényes 
szálláshely - üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyez nem kapcsolódik. 

- Újonnan kialakítandó szálláshely létesítése: olyan épület felújítása és/vagy bővítése, 
amely a támogatási kérelem benyújtásakor nem rendelkezik érvényes szálláshely-
üzemeltetési engedéllyel. 

- Meglévő szálláshely épületének fejlesztése és/vagy bővítése: olyan épület fejlesztése 
és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-
üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. 

- Meglévő szálláshely bővítése új épülettel: a támogatási kérelem benyújtásakor 
érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshely bővítése: 

- új épület építése; 
- olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem 

benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel nem rendelkezik. 
 
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

- Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése. 
 
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan 
támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak: 
a) Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges 

épület/ek vagy építmény/ek építése. 
b) Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges 

eszközök beszerzése. 
 
Az a) és b) pontokhoz kapcsolódó tevékenységekre támogatott költségek összesen nem 
haladhatják meg a 30 millió forintot. 
 
c) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett 

épület tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia 
igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok 
alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia 
használata, napelemes rendszer kialakítása). 

d) A kötelező tevékenység(ek)hez kapcsolódó eszközbeszerzés pl.: szobák és közös 
helyiségek berendezési tárgyai, konyha és tálaló helyiség eszközei és bútorai stb. 

e) Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-
előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás 
igénybevétele, projektmenedzsment. 

f) Ingatlan vásárlása (a felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével). 
g) Számítástechnikai eszközök és digitális okmányolvasók beszerzése (max. 1 M Ft). 
h) A szálláshelyhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli út, járda, parkoló 

kialakítása. 
i) Vagyonvédelmet célzó beruházások pl. kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása, 

beszerzése, üzembe helyezése. 
j) Kiegészítő infrastruktúra kiépítése pl.: játszótér kialakítása, kertépítés. 
k) Immateriális javak beszerzése (max. 1 000 000 Ft értékhatárig) 

 
Műszaki és szakmai elvárások:  

- A támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtására szolgáló elektronikus 
felületen egyszerűsített üzleti tervet kell benyújtania. 



 

 

- Amennyiben a kiépíteni kívánt megújuló energia-, ivóvízellátást szolgáló-, 
szennyvízkezelést, - tisztítást szolgáló rendszer műszaki, szakmai okok miatt nem 
helyezhető el a fejlesztéssel érintett ingatlan területén, az a fejlesztéssel érintett 
ingatlannal szomszédos földön is elhelyezhető. 

- Építési beruházás esetében a támogatási és kifizetési igénylés vonatkozásában a 
Magyar Államkincstár honlapján közzétett ÉNGY alkalmazandó. Ha egy tétel nem 
sorolható be az ÉNGY-be, akkor 3 ajánlat szükséges.  

- Gép- és eszközbeszerzés esetén a támogatást igénylő a támogatási kérelem 
mellékleteként köteles benyújtani három árajánlatot. 

- Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a 
fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot. 

- Újonnan létrejövő szálláshely esetében vállalni kell az évi 100 nap nyitva tartást.  
- Ha meglévő szálláshely fejlesztése történik, akkor a projekt megvalósítást követő 1. 

teljes üzleti évben a vendégéjszakák számának 10%-kal meg kell haladnia a támogatási 
kérelem benyújtását megelőző évben mért értéket.  

- Amennyiben falusi szálláshely fejlesztése valósul meg, vállalni kell, hogy a Falusi és 
Agroturizmus Országos Szövetsége által kiállított 4 napraforgós minősítést tartalmazó 
Minősítő Bizonyítvány megszerzi.  

- Egy helyrajzi számon csak egy típusú (egy azon minősítési kategóriába eső) 
szálláshely létesíthető.  

 
Támogatási intenzitás:  

A 290/2014 (XI.26.) Korm. rendelet szerint 
nem besorolható járásban lévő település 
esetén 

50 % 

A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti 
„kedvezményezett” járásban lévő 
településen 

60 % 

A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti 
„fejlesztendő” és „komplex programmal 
fejlesztendő” járásban lévő településen 

70 % 

 
Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások 

Költségtípus Maximális/minimális mértéke az 
összes elszámolható költségre 

vetítve (%) vagy maximális 
támogatási összeg (Ft) 

Általános költségek: az építészek, mérnökök díjai,hatósági 
eljárási díjak, tanácsadói és projekt menedzsment költségek, 
projekt előkészítési költségek. 

5 % 

A fentiekből:  
- közbeszerzési eljárások lefolytatása, 
- tájékoztatás, nyilvánosság, 
- könyvvizsgálat, 
- projektmenedzsment, 
- műszaki ellenőri szolgáltatás ide nem értve a 

Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) 
mérnök költségeit. 

1%  
0,5 % 
0,5 %  
2,5 %  
1 % 

 

Ingatlan vásárlás  2 % 

Terület-előkészítés  2 % 

a) Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy 
továbbfejlesztéséhez szükséges épület/ek vagy építmény/ek 
építése. 
b) Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy 
továbbfejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése. 
Együttesen 

30 000 000 Ft 

Számítástechnikai eszközök és digitális okmányolvasók 
beszerzése 

1 000 000 Ft 



 

 

Immateriális javak beszerzése 1 000 000  Ft 

 
Kiválasztási eljárásrend: standard eljárásrend. Tartalmi értékelés során 100 pont szerezhető, 
minimum 50 pont kell a támogathatósághoz, és az üzleti terv minőségéra adható 65 pontból 
minimum 30 pontot kell elérni.  
 
Csatolandó mellékletek:  

- Már működő szálláshelyek fejlesztése esetében a támogatási kérelem mellékleteként 
szükséges csatolni az érvényes szálláshely-üzemeltetési engedélyt, 

- Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási 
kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló 
dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott – a támogatást igénylő nevére 
szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező által ellenjegyzett - építészeti-
műszaki tervdokumentációt csatolni. (NEM HIÁNYPÓTOLHATÓ) 

- Csak szereléssel járó tevékenység esetében: technológiai leírás és a 
megvalósítási helyet ábrázoló helyszínrajz, valamint vázrajz benyújtása. (NEM 
HIÁNYPÓTOLHATÓ) 

- Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé benyújtott és a 
szolgáltató által visszaigazolt igénybejelentőt, vagy a szolgáltató által a HMKE 
létesítése tárgyában kiállított pályázati igazolást a támogatási kérelem 
mellékleteként be kell nyújtani, melynek dátuma legkésőbb a hiánypótlás 
benyújtásának dátuma lehet.  

- Hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése esetén a támogatási 
kérelemhez elegendő a hálózati engedélyes által a rendszerhasználó számára 
kiadott, hálózati csatlakozási szerződés és/vagy a létrehozására vonatkozó ajánlat 
másolatának benyújtása. 

 
Elérhetőségeink:  
Honlap: www.tempo-consulting.hu 
E-mail: juhasz.balint@tempo-consulting.hu 
Telefon: 06/30 330-5159 
 
Juhász Bálint 
Ügyvezető  
Tempo-Consulting Kft. 
 


