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KONSTRUKCIÓ NEVE: 
Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció 
 
A támogató megnevezése: Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: 
Támogató) 

 

A.    TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE 

A.1. Alapvető cél 

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és a Támogató közösen pályázatot hirdet a 
jelen pályázati kiírásban részletezett célok megvalósítása érdekében. 
A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők 
közelében található magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek általános 
minőségének és szolgáltatási színvonalának emelése, a szálláshely működéséből 
származó árbevétel által a profitabilitás és a fenntarthatóság növelése, a turisztikai 
szektor adófizetési képességének erősítése, az adófizetési morál javítása. 

Annak érdekében, hogy a magyarországi szálláshelyek és desztinációk meg 
tudjanak felelni a modern, XXI. századi turizmus kihívásainak és a vendégek 
igényeinek, elengedhetetlen a szükséges, fenntartható és minőségi szálláshely-
kínálat biztosítása. 

A szolgáltatás minősége és kínálata szálláshely kategóriánként változhat és eltérő 
lehet, ugyanakkor tekintettel arra, hogy sok esetben ezek a változtatások kizárólag 
önerőből nem teljesülhetnek, jelen kiírás célja olyan támogatási konstrukció 
rendelkezésre bocsátása, amely lehetővé teszi a magánszálláshelyeken és egyéb 
szálláshelyeken a minőségi szolgáltatási szint emelését. 
 
Részletes célok: 

■ szolgáltatási színvonal emelése (szálláshelyek színvonalának, 
komfortfokozatának fejlesztése, tematikus, pl. családbarát szolgáltatások 
kialakítása); 

■ szálláshelyek üzemeltetési hatékonyságának javítását szolgáló fejlesztések 
megvalósítása (energetikai beruházások/szolgáltatások megvalósítása); 

■ az érintett desztinációkban a vendégek és a vendégéjszakák számának 
növelése, illetve az adott desztináció jellege miatt szezonálisan működő 
egységeknél a szezon meghosszabbítása, vagy a szezonalitás 
egyenetlenségének kezelése; 

■ szolgáltatók folyamatos, éves működésének biztosítása; 

■ a projektek megvalósításán keresztül munkahelyek teremtése és a meglévő 
munkaerő megtartása. 
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A projektek esetében kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a 
szolgáltatásfejlesztés, modernizáció révén létrejövő, megújuló és kibővülő 
szálláshelyek képesek legyenek: 

 
■ oldani a szezonalitásból fakadó egyenetlenségeket; 
■ képesek legyenek folyamatos működés biztosítására, ezáltal helyi adók és 

egyéb közterhek teljesítésére. 

 

A.2. Támogatás maximális mértéke, összege, jogcíme 

A felhívás keretösszege 60 000 000 000 Ft, amelynek forrása a „Turisztikai 
fejlesztési célelőirányzat” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT-
azonosító: 360239), fedezetét a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Magyar 
Turisztikai Ügynökség Zrt. között megkötött Kezelő szervi megállapodás alapján a 
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és a Támogató között létrejött támogatási 
jogviszony biztosítja.  

A pályázati keretösszeg a beérkezett pályázatok és a megvalósítás ütemezése 
alapján módosítható, módosítás esetén a pályázókat közleményben tájékoztatjuk 
a kisfaludyprogram.hu oldalon keresztül. 

 

Támogatás intenzitása 

100% 

 

Szálláshely kategória 

Minimum - 
maximum 
támogatási 
összegek 

Magánszálláshelyek és legfeljebb 8 
szobát (maximum 16 férőhelyet) 
üzemeltető egyéb szálláshelyek 

100.000 Ft – 8.000.000 Ft 

 

Fajlagos korlát 

Szobánként legfeljebb 1.000.000 Ft  

Azon pályázók esetében, amelyek 2020. május 18. napján már a Nemzeti 
Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) regisztrációval 
rendelkeznek, a pályázat benyújtására szolgáló elektronikus űrlapban 
automatikusan rögzítésre kerül a szobák száma a 2020. május 18. napján 
fennálló adatok szerint. 

A támogatás számításának alapja: 

■ ÁFA-levonási joggal rendelkező pályázók esetén a projekt ÁFA nélküli 
költsége,  

■ ÁFA-levonási joggal nem rendelkező pályázók esetén pedig a projekt 
költségeinek ÁFA-val növelt összege. 
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Jelen kiírás keretében támogatható tevékenységek uniós versenyjogi 
szempontból csekély összegű támogatás (de minimis) jogcímen, a D.2. 
pontban foglaltak szerint valósíthatók meg. 

Csekély összegű támogatás (de minimis) esetében az adott évben, valamint 
az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatás bruttó 
támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő 
forintösszeget. 

 

B.    TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE 

Jelen felhívásra 
■ azon magánszálláshely üzemeltetését végző természetes személyek és 

egyéni vállalkozók; és 
■ azon, a jogszabály alapján egyéb szálláshely üzemeltetésére jogosult jogi 

személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező szervezetek 
pályázhatnak, akik vagy amelyek a pályázatban foglalt szálláshely tekintetében 
működési engedéllyel rendelkeznek.  

 
Jelen felhívásra azon szálláshely üzemeltető pályázhat, aki, vagy amely 

■ 2020. május 18. napján a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által kiadott NTAK 
szálláshely regisztrációs számmal rendelkezik, vagy   

■ 2020. május 18. napján a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által kiadott NTAK 
szálláshely regisztrációs számmal nem rendelkezett, de a 2019. évben 
működött és érvényes működési engedéllyel rendelkezett, és a pályázata 
benyújtásakor érvényes működési engedéllyel és a Magyar Turisztikai 
Ügynökség Zrt. által kiadott NTAK szálláshely regisztrációs számmal 
rendelkezik. 

 
Amennyiben a szálláshely üzemeltetője nem a szálláshelynek helyet adó ingatlan 
tulajdonosa, a szálláshely üzemeltetőjének a pályázat benyújtásakor tulajdonosi 
nyilatkozatot szükséges benyújtania arról, hogy a tulajdonos: 

■ hozzájárul a pályázat benyújtásához,  

■ hozzájárul a pályázatban foglalt infrastrukturális fejlesztések megvalósításához 
és a pályázó általi aktiválásához, továbbá  

■ az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre 
áll. 

 
A kötelező fenntartási időre a fenntartási kötelezettség elsődlegesen a pályázót 
terheli. Amennyiben a pályázó a tulajdonos, akkor a projekt fenntartását bérlőn, 
üzemeltetőn vagy vagyonkezelőn keresztül is biztosíthatja.  

 
Támogató kiköti, hogy a fejlesztéssel érintett szálláshely elidegenítése, illetve harmadik 
félnek üzemeltetésbe adása esetén az új tulajdonos, illetve üzemeltető – a 
kötelezettségek átvállalásának biztosítása érdekében – lépjen be a támogatási 
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jogviszonyba a pályázó helyébe kedvezményezettként, a támogatási jogviszony 
fennállásának idejére. 

 
A pályázat benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség! 

 

C.    TÁMOGATHATÓ SZÁLLÁSHELY KATEGÓRIÁK 

A támogatási konstrukció keretében a „szálláshely-szolgáltatási tevékenység 
folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély 
kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben” (a 
továbbiakban: 239/2009 (X.20.) Korm. rendelet) szereplő szálláshely típusok közül 
az alábbi kategóriákhoz kapcsolódóan nyújtható be pályázat és ítélhető meg 
támogatás: 

általános szabály speciális szabály 

239/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2.§ 2. 
pontja szerinti „egyéb szálláshely” 

maximum 8 szoba kapacitásig és 16 
férőhelyig  

239/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2.§ 6. 
pontja szerinti „magánszálláshely” 

A pályázat benyújtásakor a szálláshely üzemeltetőjének rendelkeznie kell a 
239/2009 (X.20.) Korm. rendelet 5.§ (3) bekezdés szerint 2020. január 1-jétől kötelező 
szálláshelykezelő szoftverrel.  

A 239/2009 (X.20) Korm. rendelet 2.§ 12. pontja alapján a szálláshelykezelő szoftver: a 
szálláshely-szolgáltató által kötelezően használt olyan informatikai program, mely a 
Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására alkalmas. 

A Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a szálláshely tényleges 
üzemelését, valamint az üzemelésnek az irányadó jogszabályoknak való 
megfelelését egyéb módon - mind a támogatói döntést megelőző, illetve az 
azt követő időszakra vonatkozóan is - ellenőrizze, és a támogathatósági 
feltételnek való megfelelést ezen ellenőrzés eredménye alapján határozza 
meg.   

 
A támogatás igénylése szálláshelyenként lehetséges!
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D.    A TÁMOGATÁSI IGÉNY TARTALMA 

D.1. Támogatható tevékenységek köre 

Pályázat csak az alábbiakban felsorolt szálláshelyfejlesztéshez kapcsolódó 
tevékenységekhez kapcsolódóan nyújtható be. 

 
Önállóan támogatható tevékenységek: 

1. Meglévő szálláshelyek külső és belső megjelenésének, belsőépítészeti 
arculatának, minőségének fejlesztésére, a szálláshelyek szobáinak és 
kapcsolódó helyiségeinek átalakítására, felújítására irányuló 
tevékenységek.  

2. Szálláshely szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó eszközök beszerzése. 
 

Az átalakítás nem eredményezheti a meglévő szobák és férőhelyek 
számának csökkenését! 

 
Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

1. Akadálymentesítés. 

2. A fejlesztéssel érintett épületek energiahatékony működését javító megújuló 
energia rendszerek telepítése. 

3. Kültéri beruházások. 
 

D.2. Támogatható tevékenységek állami támogatási jogcímek és 
kategóriák szerinti besorolása 

Jelen kiírás keretében támogatható tevékenységek uniós versenyjogi 
szempontból az alábbi jogcímeken, a következő támogatási kategóriákra 
vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg: 

 

Támogatható tevékenység 
Támogatás 

jogcíme 
Támogatási 

kategória 

Önállóan támogatható tevékenységek 
2/2018. (XII.28) 

MK rendelet 
csekély összegű 

támogatás 

Önállóan nem támogatható 
tevékenységek 

2/2018. (XII.28) 
MK rendelet 

csekély összegű 
támogatás 
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Csekély összegű támogatás 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a de minimis 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU 
Bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU 
rendelet) hatálya alá tartozó támogatás. 

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és 
ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, az adott évben, valamint az azt megelőző 
két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím 
vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma 
tagállamonként nem haladhatja meg a 200.  000 eurónak, közúti kereskedelmi 
árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak 
minősülő vállalkozások esetén a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, 
figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet3. cikk (8) és (9) bekezdését. 
[Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.] 

Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott 
csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása 
érdekében, hogy bármely, akár az új, akár a megszerzendő vállalkozásnak 
nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a vonatkozó felső határt. 
A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű 
támogatás ezt követően is jogszerű marad. 

Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást 
megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban 
részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, 
amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha 
erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük – a szétválás 
tényleges időpontjában érvényes – könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell 
osztani az új vállalkozások között. 

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély 
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU 
bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély 
összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső 
határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű 
támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek 
megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. 
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek 
vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés 
vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi 
bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott 
határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített 
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maximális intenzitást vagy összeget. 

Támogatást igénylőnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése 
figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének 
megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell arról, hogy az általa bármely 
forrásból igénybe vett csekély összegű támogatás tartalma – a támogatás 
odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi év vonatkozásában – nem 
haladja meg az 1407/2013/ EU rendeletben meghatározott összeget (200.000 
euró). A nyilatkozatot a korábban támogatást nyújtó szervek tájékoztatása alapján 
kell megtenni. 

Kizárt ágazatok/tevékenységek:  
a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra 
ágazatban tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 
b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások 
támogatása; 
c) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző 
vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására. 

Amennyiben egy vállalkozás a fenti a-c) pontokban említett ágazatban, valamint 
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó 
ágazatokban egyaránt végez tevékenységet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
szabályait csupán ez utóbbi ágazatra vagy tevékenységre tekintettel nyújtott 
támogatásokra kell alkalmazni – feltéve, hogy a támogatást nyújtó megfelelő 
eszközökkel biztosítja – úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a 
költségek megkülönböztetése -, hogy a rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban 
végzett tevékenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
szerinti csekély összegű támogatásban.” 

A kedvezményezett köteles a csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott 
támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10. évig megőrizni, 
és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén azokat bemutatni. 

 

D.3. Nem támogatható tevékenységek 

Nem támogathatók a D1. pont szerint támogatható tevékenységek körébe nem eső 
tevékenységek, különösen: 

■ időben osztott („time share”) üdülési joggal érintett szobák felújítása, fejlesztése; 

■ meglévő szálláshely bővítése és új szálláshely létesítése; 
■ mobilizálható vagy álló-, valamint folyóvíz felszínére tervezett szálláshely 

létesítése (pl. szállodahajó), valamint a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. 
törvény szerinti úszólétesítményen és úszóművön elhelyezkedő szálláshely 
létesítése és felújítása;  

■ meglévő eszközök felújítása és használt eszközök beszerzése. 
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D.4. Elszámolható költségek 

Jelen fejezetben kerül meghatározásra a kiírás keretében elszámolható költségek 
köre. A pályázatok tervezése során kizárólag az alábbiakban meghatározott 
költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként: 

 
■ építési költségek közül: 

• meglévő szálláshelyek belsőépítészeti, felújítási, átalakítási, építési 
munkálatainak költségei; 

• meglévő szálláshelyek tematikus szolgáltatásfejlesztési tevékenységhez 
kapcsolódó átalakítási, felújítási, építési költségei; 

• szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli 
infrastrukturális fejlesztések kialakításának építési költsége (pl. parkoló; 
kertrendezés, játszótér, pihenőterek kialakítása, járda stb.); 

• a fejlesztéssel érintett épületek energiahatékony működését javító 
megújuló energia rendszerek telepítése; 

• akadálymentesítéshez kapcsolódóan felmerülő építési költségek. 

 
■ eszközbeszerzések költségei (20.000,-Ft egyedi nettó értéktől): 

• szálláshelyek fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzési költségek 
(bútorozás, egyéb berendezések és eszközök, konyhatechnológia és 
egyéb eszközök); 

• akadálymentesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzésének költségei. 
 

D.5. Nem elszámolható költségek 

A D.4. pontba nem tartozó költségek, így különösen: 

■ a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 28. §-a alapján forgóeszközök 
beszerzése; 

■ élelmiszer, italbeszerzés költsége; 
■ használt eszközök felújítása vagy beszerzése; 

■ hitelkamat, kamattartozás, pénzügyforgalmi költségek; 

■ hatósági díjak, illetékek, engedélyeztetési eljárások költségei; 

■ közműfejlesztéshez való hozzájárulások; 

■ pályázatírás költségei, sikerdíj; 

■ bírságok, kötbérek, perköltségek; 

■ általános forgalmi adó, amennyiben a pályázó ÁFA-levonási joggal 
rendelkezik; 

■ 20.000 Ft nettó érték alatti eszközök költségei; 

■ egyéb adók, közterhek; 

■ bérleti díjak és lízing költségek.   
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D.6. A projekt megkezdése 

A projekt a pályázat benyújtásának napjától saját felelősségre megkezdhető. 
Támogatás a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz nem 
igényelhető. 

 

D.7. A projekt befejezése 

A projekt akkor tekinthető fizikailag befejezettnek, ha a támogatott tevékenység 
támogatói okiratban meghatározottak szerint teljesült, a támogatásból létrehozott 
beruházás vagy beszerzett eszköz aktiválásra került. A projekt fizikai 
befejezésének a beruházás, illetve az utolsó projekttevékenység fizikai 
teljesítésének napja minősül.  

 
A projekt fizikai befejezésének végső dátuma: 2020.12.31. 

 
A záró beszámoló1 benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését 
(az utolsó projekttevékenység fizikai teljesítése) követő 90. nap. 

 
A projekt fizikai befejezésének időpontját úgy kell megtervezni, hogy ezen 
időpontig a projektben tervezett valamennyi támogatott projekttevékenység 
lezárásra kerüljön. A pályázat keretében a projekt fizikai befejezésének 
időpontjáig felmerült költségek számolhatók el. 

 

D.8. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások 

A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a szálláshely- 
szolgáltatási tevékenységet és a pályázat keretében létrehozott 
fejlesztéseket, beszerzett eszközöket a projekt D.7 pont szerinti záró 
beszámolója benyújtásának napjától számított harmadik év végéig 
fenntartja. 

 

A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, 
és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló 
záró projekt fenntartási jelentést benyújtotta és azt a Támogató jóváhagyta.  

 
A Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a támogatói okiratban vállalt 
kötelezettségek teljesülését helyszíni ellenőrzés során szemrevételezéssel, 
valamint a kötelezettségek teljesülését alátámasztó dokumentumokba való 
betekintéssel ellenőrizze. 
 
 

D.9. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások 

 
1 A záró beszámoló során pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló benyújtása szükséges. 
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D.9.1. Projekt területi szűkítése 

Jelen felhívás keretében Budapest kivételével, Magyarország területén fekvő 
településeken megvalósuló projektekre adható be pályázat. 
 

D.9.2. Egyéb speciális rendelkezések 

■ A pályázót folyamatos adatszolgáltatási kötelezettség terheli az NTAK 
rendszerében. 

■ A Támogató előírása szerint a nyertes pályázó időszaki adatszolgáltatási 
kötelezettségre is vállalkozik. 

 
További rendelkezések: 

■ A fenntartási időszakban nem teljesített feltételek esetén a Támogató a 
támogatás részben vagy egészben történő visszafizetésének kötelezettségét 
állapíthatja meg. 

■ Támogató fenntartja a jogot, hogy a pályázat értékeléséhez kapcsolódóan 
előzetes helyszíni szemlét folytasson le a fejlesztéssel érintett szálláshely 
területén, amelyről támogató előzetesen tájékoztatja a pályázót. Amennyiben 
a pályázó a helyszíni szemlét megtagadja, vagy akadályozza, a pályázat 
kizárását vonhatja maga után.  

 

D.9.3. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 

Támogatás abban az esetben nyújtható, amennyiben a fejlesztéssel érintett 
ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az alábbiaknak megfelelnek, és a projekt 
szempontjából ennek megfelelő rendezett tulajdoni viszonyok állnak fenn. Az 
ingatlan per- és igénymentes, kivéve, ha az igény jogosultja a pályázó. 

 
1. Az ingatlan a pályázó tulajdonában van. 

2. Amennyiben a fejlesztés idegen tulajdonban lévő ingatlanon történik, és 
az ingatlan nem kerül a pályázó tulajdonába, úgy a pályázathoz tulajdonosi 
(tulajdonosi joggyakorlói) nyilatkozat szükséges arról, hogy hozzájárul a pályázat 
benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak során 
megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi aktiválásához, továbbá az 
ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll.  

3. Osztatlan közös tulajdon esetében, amennyiben a pályázó a tulajdonosok 
egyike, szükséges benyújtani a tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozatát a 
pályázatban foglalt fejlesztés megvalósításához és fenntartásához. 

 

D.9.4. Speciális kizáró okok 

A pályázó személyére vonatkozó speciális kizáró okok 
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Nem ítélhető meg, továbbá nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki 
nem minősül törvény erejénél fogva átlátható szervezetnek, illetve 
átláthatóságáról nem nyilatkozik (az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján). 

 
Nem ítélhető meg, továbbá nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, illetve 
nem bocsátható ki támogatói okirat annak, aki(nek) 

 
a) nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 48/B. §-
ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek, 

 
b) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a 
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll, 

 
c) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy 
megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, 

 
d) a jogszabályban vagy a jelen felhívásban a támogatási szerződés 
megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a 
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, 
 
e) az adózás rendjéről szóló törvény szerinti, hatvan napnál régebben lejárt 
esedékességű köztartozással rendelkezik, 
 
f) hitelintézettel és/vagy pénzügyi vállalkozással szemben hatvan napnál 
régebben lejárt tartozása van, 
 
g) bankszámlája, vagy bármely a tulajdonában álló vagyontárgy vonatkozásában 
büntetőeljárásban zár alá vételt rendeltek el, vagy korábban jogosulatlanul 
igénybe vett költségvetési vagy uniós forrásból származó támogatás miatt 
büntetett előéletűnek minősül. 
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E.    PÉNZÜGYI, SZAKMAI FELTÉTELEK 

E.1. Támogatás formája 

A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség 
nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) 
részesül. 

E.2. Előleg mértéke 

Jelen pályázat kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető 
előleg a támogatási összeg 100%-a. 

Az előlegigényléshez a pályázónak bankszámlával kell rendelkeznie. 

E.3. Beszerzésekre vonatkozó szabályok 

A beszerzések megtervezése során figyelembe kell venni a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait, amennyiben a pályázó annak hatálya alá 
tartozik. 

F.    KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 

F. 1. Jogosultsági értékelés 

A pályázat benyújtására az NTAK felületén elérhető pályázati adatlap kitöltésével 
van lehetőség. A benyújtott pályázatok támogathatóságáról szóló döntésre a 
pályázatok beérkezése sorrendjében kerül sor a rendelkezésre álló pályázati 
keretösszeg kimerüléséig. 

 

G.   ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

A Támogató a támogatás kezelési eljárás során elsődlegesen elektronikus úton 
tartja a kapcsolatot a pályázóval. 

Jelen felhívás keretében támogatásra kerülő pályázatokhoz kapcsolódó támogatás 
igénylési eljárás ügymenete: 

1. Az eljárás során első lépésben a pályázatok benyújtása szükséges az NTAK 
felületén keresztül, az elektronikus pályázati adatlap beadásával.  

2. Sikeres benyújtást követően a pályázó elektronikus értesítést kap, amely 
tartalmazza a pályázat egyedi azonosító számát. 

3. A pályázati adatlap benyújtását követően legfeljebb 5 napon belül a G.1 
pontban felsorolt mellékletek együttes benyújtása szükséges a 
Támogató részére postai úton. 
A postai úton benyújtott dokumentumokon (és borítékon) minden esetben 
fel kell tüntetni a pályázat benyújtását követően kapott egyedi pályázati 
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azonosító számot.  
Beazonosíthatatlan/hiányos formában és tartalommal beérkező mellékletek 
feldolgozására nem kerül sor, ezáltal a benyújtott pályázat automatikusan 
elutasításra kerül.   

4. A benyújtott pályázati adatlap alapján a szálláshelyfejlesztéshez 
kapcsolódó, postai úton megküldött mellékletek ellenőrzése történik meg. 

5. A pályázat benyújtását követően legfeljebb 60 napon belül a támogatási 
döntésről a pályázó értesítést kap.  

6. Ha a dokumentum/okirat elektronikus alkalmazáson keresztül történő 
átvételének visszaigazolása a küldés napját követő hét napon belül nem 
történik meg, a dokumentumot - az ellenkező bizonyításáig - közöltnek kell 
tekinteni.  

 

G.1. Csatolandó mellékletek listája 

1. A projekt által érintett teljes ingatlan tulajdonjogát igazoló, 30 napnál nem 
régebbi nem hiteles elektronikus tulajdoni lap másolata. 

2. Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat eredeti példánya (amennyiben a 
fejlesztéssel érintett ingatlan nem a pályázó tulajdonát képezi szükséges a 
kisfaludyprogram.hu oldalon található sablon szerint). 

3. Szálláshely működési engedélyének másolata. 
4. Átláthatósági nyilatkozat eredeti példánya (amennyiben a támogatást igénylő 

nem minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § 
(1) bekezdés c) pontja és a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek). 

5. De minimis nyilatkozat eredeti példánya. 
 
A benyújtott dokumentumokon minden esetben fel kell tüntetni a pályázat 
benyújtását követően kapott egyedi pályázati azonosító számot! 

G.2. A támogatási igények benyújtásának helye és határideje 

A támogatási igény magyar nyelven, 2020.június 4. napjától 2020. július 15. 
napjáig nyújtható be az NTAK rendszeren keresztül. 

A G.1 Csatolandó mellékletek listája fejezet szerinti mellékleteket kizárólag postai 
úton lehet benyújtani a pályázati adatlap benyújtását követő 5 napon belül, zárt 
csomagolásban a következő címre:  
 
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. (1037 Budapest, Bokor utca 23-25.) 
 

Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a pályázati adatlap 
benyújtását követően generált egyedi pályázati azonosító számát, a pályázó 
nevét, és címét. (Az egyedi pályázati azonosító hiányában a pályázat 
automatikusan elutasításra kerül.) 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási igények személyes benyújtására 
nincs lehetőség! 
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A Támogató a beérkezett pályázatok számától és összetételétől függően 
módosíthatja a benyújtásra rendelkezésre álló időszakot, amelyről 
közleményben tájékoztatja a pályázókat. 

 
Támogató fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívásra való támogatási 
igény benyújtásának lehetőségét a rendelkezésre álló keret, illetve a 
beérkezett pályázatok alapján felfüggessze. 

 

G.3. Kifogáskezelés 

A támogatás igénylési eljárás során a pályázó kifogást nyújthat be, különösen ha 

■ a támogatás igénylési eljárásra, 

■ a támogatási döntés meghozatalára, 

vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a támogatás igénylési kiírásba vagy a támogatási 
szerződésbe ütközik. 

Kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való 
tudomásszerzésétől számított harminc napon belül, írásban van lehetőség. 
A kifogást a Támogatónak kell címezni. 

Egy döntéssel, intézkedéssel összefüggésben kifogás egyazon pályázó részéről 
csak egy alkalommal nyújtható be. 

Amennyiben a Támogató a kifogásban foglaltaknak nem ad helyt, illetve az érdemi 
vizsgálat nélkül elutasítás nem indokolt, a kifogást további intézkedés megtétele 
céljából, az abban foglaltakra vonatkozó álláspontjának kifejtése mellett, megküldi 
a Miniszterelnöki Kabinetiroda illetékes szervezeti egysége részére. A 
Miniszterelnöki Kabinetiroda illetékes szervezeti egysége a kifogást annak 
kézhezvételétől számított harminc napon belül érdemben elbírálja. 
 

G.4. Vonatkozó jogszabályok listája 

■ 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

■ 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 

■ 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 

■ 2007. évi CXXVII. törvény általános forgalmi adóról 

■ 2000. évi C. törvény a számvitelről 

■ 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

■ 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

■ 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról 

■ 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 
követelményekről 

■ 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési 
be- ruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól 
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■ 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

■ A Bizottság 651/2014/EU Rendelete (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. 
cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról 

■ A Bizottság 1407/2013/EU Rendelete (2013. december 18.) az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról 

■ szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a 
szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) 
Korm. rendelet 

 


