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GYAKORI KÉRDÉSEK 
Belföldi Idegenvezetők támogatása konstrukció 

 

1. Miért nem pályázhatnak budapesti idegenvezetők? 

Az Európai Bizottság – tekintettel arra, hogy Budapest és Pest megye több településének a 
gazdasági fejlettsége az Európai Uniós átlagot meghaladja – nem engedi, sőt kifejezetten 
tiltja, hogy Budapesten és az agglomerációban gazdaságfejlesztési támogatásokat adjon a 
magyar állam a turisztikai szektornak. 

2. Az idegenvezetők körében jellemző, hogy sokaknak már a decemberi programjait is 
lemondták, miközben az adót, járulékot ugyanúgy fizetniük kell. Miért nem lehet az 
engedélyüket és jogviszonyukat szüneteltetni addig, míg vissza nem áll a régi rend 
anélkül, hogy elvesztenék jogosultságukat a pályázatra? 

A járvány helyzet minden magyar ember életében nem várt nehézségeket, megoldandó      
feladatokat okozott. Ez különösen igaz az idegenforgalmi szektorban dolgozókra.  

A pályázati kiírás fő célja azonban a vírus-helyzet miatt keletkezett anyagi károk 
kompenzálása helyett az, hogy a megtorpanás ellenére az idegenvezetőként dolgozó 
kollégák ne kényszerüljenek a pálya elhagyására, motivációjuk fennmaradjon, a támogatási 
összeg felhasználásával pedig a jövőre fókuszálhassanak, fejlesszék magukat és 
eszközeiket, ami a krízis helyzet elmúltával a jövőben segíteni fogja a munkavégzésüket. 

3. Mi számít egy tájegységnek? 

Magyarországon hat nagy tájegység különíthető el: az Alföld, a Kisalföld, a Nyugat-
magyarországi peremvidék vagy Alpokalja, a Dunántúli-dombság, a Dunántúli-
középhegység, az Északi-középhegység. 

4. Milyen terjedelmű szöveges leírást kell benyújtani? Milyen formátumú file-ok 
adhatók be? 

Az elvárt karakterszámokkal kapcsolatban a pályázati felhívás D.7.fejezete ad tájékoztatást. 
A szöveges leírást elsősorban Word formátumban kérjük benyújtani. Azonban lehetőség van 
PDF formátumban is benyújtani. 

 

5. Az útvonal leírás vagy a tájegység leírása legyen hangsúlyosabb? Van   
meghatározott arány? 
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A fő hangsúly a tájegység, turisztikai attrakciók, városok, városnegyedek, esetleg természet 
által nyújtott látnivalók részletes leírásárán van. (A szöveges leírás tárgyától, és igényelt 
összeg-kategóriától függően) 

6. Két személyes Bt. mindkét tagja idegenvezető, hogyan pályázzanak?  

Amennyiben a Bt. Alkalmazásában áll az idegenvezető és a Bt. Tevékenységi körében az 
idegenvezetés szerepel, úgy a munkavállaló bértámogatására van lehetőség. 

7. KATA, KIVA, EVA, Egyéni cég, katás bt. és a nyugdíjas egyéni vállalkozó is 
pályázhat? 

A kiírásra 1) idegenvezető igazolvánnyal rendelkező természetes személyek és egyéni 
vállalkozók; és 2) idegenvezetésre jogosult jogi személyiséggel rendelkező szervezetek 
jelentkeznek. Ezen belül, hogy a benyújtó magánszemély EVA vagy KATA, stb. adózó, az 
mindegy. 

8. Irodabérlés, könyvelői díj elszámolható? 

Ezek működési költségek, ezek elszámolhatók. 

9. Albérlet működési költségként elszámolható? 

Nem. 

10. A szüneteltett vállalkozással is lehet pályázni? 2019-ben működött a vállalkozás, 
azonban a COVID miatt április/május óta szüneteltetve van.  

A pályázat benyújtásának napján (támogatási jogviszony létrejöttének idejére) a 
tevékenységet folytatónak kell lennie. 

11. A NAV által kibocsátott Hatósági bizonyítvány elfogadható e az idegenvezetői 
engedély helyett a vállalkozói tevékenység igazolásaként? 

A pályázat benyújtásának feltétele a hatályos idegenvezetői igazolvány megléte, és 
másolatának megküldése a pályázati anyaggal.  

 

 

12. Tevékenységi körként a Turistatájékoztatás, közösségi ismeretterjesztés/földrajz-
népművelés szak/ stb. elfogadott? 

A tevékenységi körként az alábbi TEÁOR szám szerinti besorolás fogadható el: 
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 7990 - Egyéb foglalás 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- az egyéb utazással kapcsolatos szolgáltatások: 
- közlekedés, szálláshely, étkezés, autókölcsönzés, szórakozási és sportlehetőségek stb. 
foglalása 
- időarányos csereüdülés, üdülési jog cseréje 
- jegyértékesítés színházi, sport- és egyéb szabadidős, szórakoztatási eseményre 
- turistasegítő szolgálat 
- utazási információk nyújtása 
- idegenvezetés 
- utazási promóció 
 

13. A vállalkozói igazolás és a könyvelési adatok helyettesíthetik a jelenleg hiányzó 
idegenvezetői igazolványt? 

A pályázat benyújtásának feltétele a hatályos idegenvezetői igazolvány megléte, és 
másolatának megküldése a pályázati anyaggal.  

14. Április /május óta szüneteltetett vállalkozással is lehet-e pályázni? 

Igen, amennyiben 2019 évben idegenvezető tevékenységet végzett Magyarországon, és 
jelenleg - a pályázat benyújtásakor - is fenntartja ezen tevékenységét. 

15. Elszámolható-e szállásköltség, éttermi szolgáltatás?  

Igen, amennyiben az idegenvezetéssel kapcsolatban merült fel a költség. 

16. A pályázati adatlapon a választott szöveges leírás tartalma milyen hosszú legyen? 

Az adatlapon kérjük röviden, lényegre törően megadni, hogy a választott kategória miről fog 
szólni. Kérjük figyelembe venni, hogy ezt úgy adja meg, hogy abból beazonosítható legyen a 
választott tájegység/túraútvonal/városi séta/attrakció. 

 

 
 
 


