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Globális trendek, mint alapszituáció 

Gazdasági trendek 
 

Jövedelmek növekedése (diszkr.) 

  +      új térségek és célcsoportok 

Fogyasztási szokások változása   (jelentős növekedési potenciál) 

 

Térségi átrendeződés 

   - Nyugat-Európa – domináns, de csökkenő jelentőség 

   - küldő – Kína és Délkelet-Ázsia 

   - fogadó – korábban kevésbé ismert desztinációk (pl. Közép-

Európa) 

 

Sharing economy terjedése 

   - drasztikus átalakulások (pl. közlekedés, szálláshely-szolgáltatás) 

+ további formák, új üzleti modellek 

   - szabályozói környezet lemaradva 



Globális trendek, mint alapszituáció 

Társadalmi trendek 
 

Célcsoportok változása 

   - fejlett országokban elöregedő társadalom 

   - civilizációs megbetegedések 

   - életmód változása 

   - overtourism 

   - digitális bennszülöttek generációja 

 

Mentális átalakulás 

   - élménykeresés 

   - érzelmek 

   - autentikusság 

   - miliő 

       attrakció helyett miliő 

       termék/szolgáltatás helyett autentikus élmény 



Globális trendek, mint alapszituáció 

Technológiai kihívások 
   - digitalizált életmód 

   - információs társadalom 

   - mesterséges intelligencia 

   - robotika 

   - autonóm járművek 

       kihívások, de egyben lehetőségek is 

       „állandó kapcsolatban lét” vs. „digitális 
túlterheltségből való kiszabadulás vágya” 

 

Ökológiai trendek 

   - felfokozott urbanizáció + overtourism hatásai 

   - klímaváltozás 

      desztinációs átrendeződés 
 

Politikai trendek 
   - biztonságpolitikai helyzet (terrorfenyegetettség)   biztonság 
felértékelődése 

   - globális politikai helyzet változása (pl. Brexit) 



Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi 
CLVI. törvényhez igazodóan: 
 

   - egyedi attrakciók helyett turisztikai térségek (komplex 

turisztikai élménycsomagok) 
 

   - állami turizmusirányítás feladata – desztinációk lehatárolása, 

azokra egyedi beavatkozási program + egyedi élményhez 

kapcsolódó önálló márkák és márkaprofilok 
 

   - új szemléletű attrakciófejlesztés és alapinfrastruktúra-fejlesztés 

 gazdasági-társadalmi-környezeti fenntarthatóság + minőségi 

élmény 
 

   - attrakciófejlesztések irányának kijelölése 
 

   - az állami turizmusirányítás új, integrált intézményrendszere, 

az állam szerepe a turizmusban 



Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 

Vízió 

   a turizmus 2030-ra … 
 

- a fenntartható gazdasági fejlődés húzóágazata 
 

- minőségi élménykínálat 
 

- elérhetőség és széles körű hozzáférés, innovatív megoldások 
 

- erős turisztikai országmárka 
 

- vonzó karrier 

 

   a turizmus jelentősen hozzájárul … 
 

- közösségeink és értékeink védelméhez 
 

- a hazaszeretet táplálásához 





Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 

Horizontális célok 
 

   - együtt-élő turizmus – helyi közösségekkel és a természettel 
harmóniában 
 

   - családbarát turizmus – több generáció közös élményszerzése 
– családbarát turisztikai attrakciók, szálláshelyek, vendéglátóhelyek, 
közlekedési infrastruktúra 
 

   - hozzáférhető turizmus – fizikai és infokommunikációs 

akadálymentesítés, attrakció közvetlen megközelíthetősége 
 

   - érthető turizmus – következetes, informatív tájékoztatás, 

többnyelvűség 
 

   - digitális turizmus – digitális technológiák alkalmazása 

 



A1 

- fejlett és kiaknázatlan turisztikai potenciálok 

- desztinációs márkaprofilhoz kapcsolódó élménykínálat 

- pontszerű attrakciók tematikus hálózatba szervezése 
 

A2 

- Budapest és Balaton, illetve május-szeptember oldása 

- infrastruktúra-fejlesztés, élmény- és rendezvénykínálat 
 

A3 

- egységes minőségi standard-ok 

- specializált, egyedi, autentikus élmények és szolgáltatások 

- keresztpromóció és szolgáltatáscsomagok 

- új szegmensek, hosszabb tartózkodás, magasabb fajlagos költés 
 

A4 

- megközelíthetőség és desztináción belüli közlekedés 

- „országkapuk” fejlesztése, rendezett környezet 

- fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés, családbarát 
rendszer, környezeti fenntarthatóság, modalitás, e-mobilitás 
 

A5 

- élmény, technológia, know-how, üzleti modell – innováció 
adaptáció, inkubáció, promotálás 

- cross-szektorális kooperáció (pl. kreatív ipar, divat) 



Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció 

A Konstrukció célja 

   - kereskedelmi szálláshelyek általános minőségének és szolgáltatási 
színvonalának emelése 

   - a kapacitások bővítése, új egységek létrehozása 

   - kapacitáskihasználtság javítása, a szálláshelyek működéséből 

származó árbevételek által a profitabilitás és a fenntarthatóság növelése 

  

Részletes célok 

   - szolgáltatási színvonal emelése 

   - tematikus szolgáltatások kapacitásának növelése, új 
szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások 

   - kapacitásbővítés 

   - kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetési hatékonyságának, 

kapacitáskihasználtságának javítását szolgáló fejlesztések 

   - a desztinációban a vendégek és vendégéjszakák számának növelése, 

a szezon meghosszabbítása, a szezonalitás egyenetlenségeinek kezelése 

   - szolgáltatók folyamatos, éves működésének biztosítása 

   - a projektek megvalósításán keresztül munkahelyek teremtése, a 
meglévő munkaerő megtartása 



Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció 

TFC-1.1.1-2017 (panziók) és TFC-1.1.2-2017 (szállodák) 
fejlesztése  
 

Önállóan támogatható tevékenységek 

   - szálláshely belsőépítészeti arculata és minősége (szobák, közösségi 
terek) 

   - új tematikus szolgáltatások fejlesztéséhez kapcsolódó 
infrastrukturális beruházások 

   - szálláshely kapacitásbővítése 

   - további közvetlenül kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések 

 

További (önállóan nem támogatható) tevékenységek 

   - közös üzemeltetésben lévő vendéglátó egység szolgáltatási 
kapacitásbővítése és színvonalának növelése 

   - érintett épületek energiahatékony működését javító beruházások 

   - információs és kommunikációs technológiai, ügyviteli és/vagy 
értékesítési rendszerekhez szükséges hardver és szoftver 

   - szálláshelyhez kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenység 

   - teljes körű azbesztmentesítés 

   - akadálymentesítés 



Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció 

Támogatást igénylők köre 

   - kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, költségvetési szervek és 
intézményeik, önkormányzatok és intézményeik, nonprofit szervezetek, 
szövetkezetek, egyházi jogi személyek 
 

Támogatás összege (nettó elszámolás) – szálloda 

   - támogatás összege 16 – 500 millió HUF 

   - elszámolható összköltség max. 7 – 9 – 11 millió HUF/meglévő szoba és 
max. 10,5 – 13,5 – 16,5 millió HUF/új szoba 
 

Támogatás összege (nettó elszámolás) – panzió 

   - támogatás összege 5 – 60 millió HUF 

   - elszámolható összköltség max. 5 millió HUF/meglévő szoba és max. 7,5 
millió HUF/új szoba 
 

Kötelező nyitva tartás – szálloda 360 nap / panzió 180 nap 

Kötelező kapacitáskihasználtság – 50% 
 

Támogatás intenzitása – max. 70% (min. 25% önerő, 50% előleg) 

Projekt futamidő – max. 18 hónap (szálloda) / max. 12 hónap (panzió)  

Fenntartási idő – 5 év (nagyvállalat) vagy 3 év (KKV) / 3 év (panzió) 



Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció 

TFC-1.2.1-2017 – szálláshelyek létesítése  
 

Önállóan támogatható tevékenységek 

   - új kereskedelmi szálláshely létesítése 

   - korábban legalább 1 évig szállodaként vagy panzióként működő, de 

legalább 6 hónapja működési engedéllyel nem rendelkező szálloda vagy 
panzió átalakítása, felújítása, bővítése 

 

További (önállóan nem támogatható) tevékenységek 

   - szálláshelyhez kapcsolódó üzleti marketing tevékenység 

   - kereskedelmi szálláshelyen nyújtott szolgáltatások fejlesztése 

   - panziók esetén közös üzemeltetésben lévő vendéglátó egység 
kialakítása 

   - energiahatékony működést javító beruházások 

   - információs és kommunikációs technológiai, ügyviteli és/vagy 

értékesítési rendszerekhez kapcsolódó szoftver és/vagy hardver beszerzése 

   - bűnmegelőzési tevékenységek 

   - akadálymentesítés 



Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció 

Támogatást igénylők köre 

   - kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, költségvetési szervek és 
intézményeik, önkormányzatok és intézményeik, nonprofit szervezetek, 
szövetkezetek, egyházi jogi személyek 

   - legalább 1 lezárt teljes üzleti év 
 

Támogatás összege (nettó elszámolás) – új szálloda 

   - támogatás összege 250 – 3.000 millió HUF 

   - elszámolható összköltség max. 400 ezer HUF/m2 (3*) vagy 500 ezer 
HUF/m2 (4*) vagy 600 ezer HUF/m2 (5*) 
 

Támogatás összege (nettó elszámolás) – új panzió 

   - támogatás összege 25 – 315 millió HUF 

   - elszámolható összköltség max. 300 ezer HUF/m2 
 

Kötelező nyitva tartás – szálloda 365 nap / panzió 270 nap 
 

Támogatás intenzitása – max. 70% (min. 25% önerő, 50% előleg) 

Projekt futamidő – max. 36 hónap 

Fenntartási idő – 5 év (nagyvállalat) vagy 3 év (KKV) 



Visszacsatolás – a Konstrukció stratégiai összhangja 

Az értékelés szempontjai – a stratégiával összhangban 
 

   - hozzájárul a helyi, térségi gazdaság fejlődéséhez (erőforrások, 
termékek, szolgáltatások, közösségek, kultúra és értékek) 
 

   - jól definiált célcsoportok – kapcsolódó fejlesztések és szolgáltatások 
 

   - új szolgáltatások: kerékpárkölcsönző, elektromos autó gyorstöltő, 
állatbarát szolgáltatás, animátor 
 

   - partnerség és együttműködések – szolgáltatások komplexitása 
 

   - akadálymentesítés 
 

   - korszerű, energiatakarékos és innovatív technológiák 
 

   - szolgáltatási színvonal növelése 
 

   - kapacitáskihasználtság és profittermelő képesség 
 

   - reális bevétel-emelkedés – vendégforgalom + szobaár 
 

   - csomagajánlatok, nyitva tartás, minősíttetés, együttműködés az 

MTÜ-vel és MSzÉSz-tagság (szállodák esetében) 



Visszacsatolás – a Konstrukció stratégiai összhangja 

    Összességében … 

 

 … nagyságrendi fejlesztési források 

 … kiemelten kedvező feltételekkel 

 

… de elengedhetetlen az összhang a Turizmus Stratégia 2030 
szemléletével és céljaival 

 

     - komplex turisztikai élménycsomagok rendszerében 
 

     - illeszkedve a turisztikai fejlesztési térség adottságaihoz, valamint 

a célcsoportokhoz és igényeikhez 
 

     - fizikai és infokommunikációs akadálymentesítéssel 
 

     - innovatív és digitális technológiák alkalmazásával 
 

     - erőforrás- és energiahatékonyságra törekedve 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket … 

Dr. Egyed Krisztián 

turizmus szakközgazdász 

+36 30 38 55 750 

 


