
 
 
 
 

Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése 
A felhívás kódszáma: VP6-6.4.1–21 

 
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 
Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő (beleértve az 
őstermelőket), aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek: 
- székhelye / telephelye (őstermelők esetén lakóhelye/tartózkodási helye) 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. 
 
Területi korlátozás: 
A projektek megvalósítására kizárólag a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található 
településeken van lehetőség.  
Vidéki térségnek minősül az a település, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül:  
-a népesség 10 ezer főnél kevesebb;  
-10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei;  
 
Nem jogosult a fenti jellemzők ellenére sem: Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó 
települések. 
 
 
A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. december 8. naptól 2022. április 
21. napig van lehetőség. 
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen 
elbírálásra: 
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. 
 
Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, a 
Magyar Államkincstár www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén. 
 
A támogatás mértéke, összege: 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 100 000 000 forint. 
 



 
 
 
A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti település(ek)től függően az 
alábbiak szerint alakul: 

• 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% 

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

 
Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 
A felhívás keretében az alábbi építési tevékenységek támogathatóak önállóan, több tevékenység is 
választható: 
a) Újonnan építendő szálláshely létesítése: olyan új épület építése, ami érvényes szálláshely-
üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyez nem kapcsolódik. 
b) Újonnan kialakítandó szálláshely létesítése: olyan épület felújítása és/vagy bővítése, amely a 
támogatási kérelem benyújtásakor nem rendelkezik érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel. 
c) Meglévő szálláshely épületének fejlesztése és/vagy bővítése: olyan épület fejlesztése és/vagy 
bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel 
rendelkezik. 
d) 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, önállóan nem támogatható 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/felújítása/bővítése. 
b) Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges eszközök 
beszerzése. 
c) A szálláshelyhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli kiegészítő infrastruktúra pl.: út, járda, 
parkoló kialakítása, kertépítés megvalósítása. 
Az a) - c) pontokhoz kapcsolódó tevékenységekre támogatott költségek összesen nem haladhatják meg 
a 30 millió forintot. 
 



 
 
 
d) 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). 
e) Eszközbeszerzés pl.: szobák és közös helyiségek berendezési tárgyai, konyha és tálaló helyiség 
eszközei és bútorai stb. 
f) Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki 
ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment. 
g) Ingatlan vásárlása: az elszámolható költségek maximum 2%-áig. 
h) Számítástechnikai eszközök és digitális okmányolvasók beszerzése (maximálisan 1 000 000 Ft 
értékhatárig). 
i) Vagyonvédelmet célzó beruházások pl. kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása, beszerzése, üzembe 
helyezése. 
j) Immateriális javak beszerzése (maximálisan 1 000 000 Ft értékhatárig). 
k) A szálláshely-szolgáltatáshoz kapcsolódó főzőkonyha, tálalókonya, melegítőkonyha, étterem, 
étkezőhelyiség bővítése, felújítása, kialakítása, építése. 
 
 
Nem támogatható tevékenységek 
a) mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó beruházások; 
b) élő állatok és lágyszárú növények beszerzése; 
c) mezőgazdasági termékek elsődleges élelmiszer-feldolgozására és a kapcsolódó termékek 
értékesítésére irányuló fejlesztések; 
d) a motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű, erőgép beszerzése; 
e) a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 87. § 29 a. pontja szerinti nyaralóhajó és az abból 
kialakítandó nyaralóhajó-szálláshely fejlesztése; 
f) kemping szálláshely-, üdülőháztelep szálláshely-, nem üzleti célú szabadidős szálláshely-, közösségi 
szálláshely-, munkásszálló fejlesztése; 
g) fegyver, lőszer, robbanóanyag és pirotechnikai eszköz beszerzése; 
h) helyi közút fejlesztése; 
i) mobil WC, mobil konténer, mobil őrbódé beszerzése; 
j) telekhatáron kívüli fejlesztések megvalósítása; 
k) magáncélú, lakófunkciót betöltő épület/épületrész, nem a támogatást igénylő meglévő és/vagy új 
tevékenységéhez kapcsolódó épület/épületrész és/vagy építmény építése, felújítása, bővítése, 
korszerűsítése. 
 
Létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek: 
Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási 
időszak alatt fenntartja a bázislétszámot, illetve a pályázat keretében a foglalkoztatottak számának 
bővítésére tett vállalását. A bázislétszám alapját a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti 
átlaglétszáma adja. 
 
Elvárások: 

• Építési beruházás esetében a támogatási és kifizetési igénylés vonatkozásában a Magyar 
Államkincstár honlapján közzétett ÉNGY alkalmazandó: 



 
 
 

A támogatási kérelem keretében történő költségvetés tervezése a támogatási kérelem 
benyújtásakor érvényes ÉNGY-ben szereplő tételek azonosítója szerint történik. 

A kifizetési igénylés vonatkozásában a kifizetési igénylés benyújtásakor érvényes ÉNGY 
referenciaárak mértékéig lehet elszámolni. 

• Amennyiben az elszámolni kívánt építési tételek nem sorolhatóak be az ÉNGY tételazonosítói 
szerint, akkor a támogatást igénylő köteles benyújtani három, összehasonlítható műszaki 
tartalommal rendelkező, részletes és tételes, egymástól és a kedvezményezettől független 
forgalmazótól származó, árajánlatot. 

• Gép- és eszközbeszerzés esetén a támogatást igénylő köteles benyújtani három, egymástól és 
a kedvezményezettől független forgalmazótól származó, összehasonlítható műszaki 
tartalommal rendelkező gépre, eszközre vonatkozó magyar nyelvű árajánlatot. 
Tartalmi követelmények: 

o az ajánlatkérő nevét, címét és az ajánlattevő nevét, címét és adószámát vagy 
adóazonosító jelét, 

o a kiadási tétel műszaki adatait, 
o a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét, 
o a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét, 
o a kiadási tétel pénznemét, amennyiben az forinttól eltérő, 
o az ajánlattevő aláírását, 
o az árajánlat kiállításának dátumát valamint 
o az árajánlat érvényességi idejét. 

• Újonnan építendő vagy kialakítandó szálláshely esetén: a projekt eredményeként működő 
szálláshelynek a fenntartási időszakban évente legalább igazoltan 100 napos nyitvatartással 
kell üzemelnie. 

• Meglévő szálláshely épületének fejlesztése és/vagy bővítése illetve Meglévő szálláshely bővítése 
új épülettel tevékenység esetén: a projekt eredményeként működő szálláshelyhez kapcsolódó 
vendégéjszakák számának a projekt megvalósítását követő első teljes lezárt üzleti évben 10 %-
kal meg kell haladnia a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes, vagy nem 
teljes lezárt üzleti évben mért értéket. 

• Amennyiben a projekt keretében falusi szálláshely fejlesztése valósul meg, abban az esetben a 
támogatást igénylő vállalja a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (a továbbiakban: 
FATOSZ) által kiállított 4 napraforgós minősítést tartalmazó Minősítő Bizonyítvány 
megszerzését, amelyet a záró kifizetési igényléshez szükséges csatolnia. A vállalás mindegyik 
támogatható tevékenység megvalósításakor értelmezendő. 
Amennyiben a fejlesztéssel érintett szálláshely már rendelkezik a Minősítő Bizonyítvánnyal, 
abban az esetben azt a fejlesztésnek megfelelően aktualizálni szükséges. 

• Már működő szálláshelyek fejlesztése esetében a támogatási kérelem mellékleteként 
szükséges csatolni az érvényes szálláshely-üzemeltetési engedélyt, újonnan kialakítandó 
szálláshelyek esetében pedig a záró kifizetési igényléskor kötelező az engedély csatolása. 

• A megvalósítani kívánt projektek keretében egy helyrajzi számon csak azonos minősítési 
kategóriába eső szálláshely létesíthető.  

• A felhívásban lévő tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható, 
amelyből minimum 50 pontot szükséges elérni a pályázat benyújthatósága érdekében! 
 



 
 
 
 
Biztosítékok köre: 
A kedvezményezettnek kizárólag előleg igénylése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű 
biztosítékot nyújtania. 
 
Megvalósítási idő: 
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 24 hónap áll 
rendelkezésre. 
 
Fenntartási időszak: 
A projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig. 
 
Előleg igénylése: 
Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 
50 %-a. 


