
 

Fogalomjegyzék 

 

 

Akadálymentes: az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata 

minden ember számára biztosított, ideértve azokat az egészségkárosodott egyéneket vagy 

embercsoportokat is, akiknek ehhez speciális eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük. 

(1997. évi LXXVIII. törvény 2. §-ának 1. pontja)  

 

Megújuló energiaforrások: a következő megújuló, nem fosszilis energiaforrások: szélenergia, 

napenergia, légtermikus energia, geotermikus energia, hidrotermikus és óceánból nyert energia, 

vízenergia, biomassza, hulladéklerakó-gáz, a szennyvíztisztító telepekről származó gáz és biogázok. 

(651/2014/EU bizottsági rendelet)  

 

Kedvezményezett járások: a 290/2014 (XI. 26.) Kormányrendelet szerint azok a járások, amelyeknek 

komplex mutatója kisebb, mint az összes járás komplex mutatójának átlaga.  

 

Kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél: az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási 

Rendszerben beazonosított és ügyfél-azonosítóval rendelkező ügyfél, aki (amely) a mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési szervnél kérte a nyilvántartásba vételét. (2007. évi XVII. törvény 9/B. § c) pont)  

 

Kifizetési igénylés: a kifizetési kérelem, mérföldkövekhez kapcsolódó igénylés esetén a szakmai 

beszámoló, valamint a pénzügyi és szakmai előrehaladást igazoló, a támogatási szerződésben 

meghatározott dokumentumok összessége. (272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet)  

 

Építési normagyűjtemény (ÉNGY): olyan építési-műszaki paramétereket tartalmazó gyűjtemény, 

amely az építési munkanemek és tételek megnevezése mellett tartalmazza a tételekre vonatkozó 

referenciaárat is. Célja, hogy elősegítse az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program részeként az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló 

támogatások igénybevétele céljából benyújtott kérelmek szakszerű elbírálását, az építési költségek 

realitásának szakszerű vizsgálatát illetve kellő támpontot szolgáltasson az ügyfelek, tanácsadók, 

kivitelezők, és a kérelmet értékelők számára; (23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 

igénybevételének általános szabályairól 3 § 16. pont)  

 

 
Élelmiszer-feldolgozás: Annex I. termék feldolgozása, amelynek eredményeként élelmiszer vagy 

haszonállat eledel célú termék jön létre. Nem minősül feldolgozásnak a mezőgazdasági termelő által 

végzett, a termék első piacra vitelét szolgáló (post harvest) termékmanipulálási eljárás, ami az 

alaptermék jellegét/tulajdonságát nem változtatja meg. Mosott, csomagolt saláta, vagy salátakeverék és 

étkezési csíra előállítása élelmiszer-feldolgozásnak minősül. 

 

Felújítás: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és 

biztonságos használhatóságának, valamint üzembiztonságának megtartása érdekében végzett az 

építmény térfogatát nem növelő építési tevékenység. 

 

Indikátor: uniós jogszabályokban és a programban nevesített, valamint az európai uniós források 

felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium által meghatározott, eredményt vagy 

teljesülést mérő mutató. (272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet)  

 

Kedvezményezett: a támogatásban részesített támogatást igénylő; (272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet)  

 

Beruházás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 

CXVII. tv. által befektetett eszközként aktivált ráfordítások összessége, vagy más jogszabály által 

beruházásnak minősített tevékenységek összessége. (Vidékfejlesztési Program)  

 



Környezeti hatástanulmány: A környezeti hatásvizsgálat folyamán készülő szakmai dokumentum, 

amely a döntéshez szükséges információkat tartalmazza. A hatástanulmányt megfelelő szakértői 

szervezetek készítik, mérések, becslések, a műszaki tevékenység leírások és más szükséges információk 

alapján, de végleges tartalmat és formát tanulmányok különböző egyeztetések, tárgyalások alapján kap. 

 

Kifizető ügynökség: a Magyar Államkincstár.  

 

Műszaki/szakmai tartalom: a projekt keretében megvalósított fejlesztések valamely, a projekt 

eredményessége szempontjából meghatározó tulajdonsága, amelynek megvalósítását a 

kedvezményezett az irányító hatóság felé a támogatási kérelem benyújtásával vállalta, vagy amelyet a 

felhívás, vagy a támogatási szerződés ekként határoz meg. (272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet)  

 

Megvalósítási hely: a támogatási kérelemben megjelölt, a projekt megvalósulását szolgáló önálló 

ingatlan (egy helyrajzi számon nyilvántartott) vagy természetben összefüggő önálló ingatlanok (több 

helyrajzi számon nyilvántartott). Indokolt esetben egy megvalósítási helynek kell tekinteni az 

egymással nem összefüggő helyrajzi számon lévő helyszíneket, amennyiben a különböző helyrajzi 

számokon megvalósuló projektelemek műszaki és/vagy gazdasági értelemben összefüggnek, és 

egységes projektet alkotnak.  

 

Település lakosságszáma: a KSH 2014. évi Helységnévtárának lakónépesség szerinti adatai szerinti 

lakosságszám.  

 

Kötelezettségvállalási időszak: a támogatói okirat hatályba lépésétől a fenntartási időszak végéig 

terjedő időintervallum. 

 

Projektmegvalósítás befejezése: az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 14. 

pontjára tekintettel egy projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és 

pénzügyileg is befejezett, valamint a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége 

befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a kifizető ügynökség jóváhagyta és a támogatás 

folyósítása megtörtént. (272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet)  

 

Projekt fizikai befejezése: az az állapot, amikor a projekt keretében támogatott tevékenységeket a 

felhívásban és a támogatási szerződésben meghatározottak szerint elvégezték. (272/2014. (XI.5.) Korm. 

rendelet)  

 

Projekt lezárása: egy projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a kedvezményezett a támogatási 

szerződésben a projektmegvalósítás befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget nem 

vállalt, és a felhívásban meghatározott feltételek teljesültek. Ha a támogatási szerződés a támogatott 

tevékenység befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget előírt, 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 az irányító hatóság, Vidékfejlesztési Program esetén a kifizető ügynökség jóváhagyta, valamint a 

záró jegyzőkönyv elkészült. (272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet)  

 

Projekt pénzügyi befejezése: ha a projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a 

projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész 

szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A projekt pénzügyi befejezésének dátuma a projekt 

megvalósítási ideje alatt felmerült, a kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a 

legkésőbbi kiegyenlítés dátuma. (272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet)  

 

Projekt szintű mérföldkő: a projekt megvalósítása szempontjából jelentős időpont, esemény vagy a 

projekt megvalósítása révén elért szakmai vagy műszaki eredmény. (272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet)  

 

Mezőgazdasági tevékenység: a mezőgazdasági termékek termelése, tenyésztése vagy termesztése, 

ideértve a betakarítást, a fejést, az állattenyésztést és a mezőgazdasági célból történő állattartást. 

 

Mikrovállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 

törvény 3. § (3) bekezdése szerinti vállalkozás.  



 

Székhely: 2006. évi V. törvény 7. § (1) bekezdése. 

 

Turisztikai tevékenység: 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 2 §-ának q pontjában 

megfogalmazottak alapján az utazásszervezés, az utazásközvetítés, az idegenvezetés, a kereskedelmi 

szálláshely, idegenforgalmi információs és szolgáltató iroda működtetése, a magánszálláshely 

idegenforgalmi célú hasznosítása, a programszervezés és a turisztikai szolgáltatás (gyógy-, örökség-, 

kongresszusi és aktív turizmus igényeit kielégítő szolgáltatás) nyújtása.  

(Aktív turizmus: Az aktív turizmus olyan turizmusforma, amely esetében a turista utazásának 

motivációja valamilyen fizikai aktivitást igénylő szabadidős vagy sporttevékenység gyakorlása. Az 

aktív turizmus fogalomkörébe tartozik többek között a természetjárás, a kerékpáros turizmus, a vízi 

turizmus, a lovas turizmus, de a Magyar Turizmus Zrt. aktív turisztikai termékei közé sorolja a kaland- 

és extrém turizmus területét, valamint a golf-, a horgász-, a vadász- és a kempingturizmust, a téli 

sportokat és sí turizmust, mint aktív turisztikai formákat is.) 

Turisztikai attrakció: Az a természeti vagy kulturális örökség, amely a látogatót egy bizonyos helyszín 

meglátogatására ösztönzi, vagy konkrét, tudatos emberi tevékenység eredményeképpen létrejött 

létesítmény, amelyet kifejezetten turisztikai céllal, a látogatók szükségleteinek kielégítésére hoztak 

létre. A turisztikai attrakció lényeges ismérve, hogy a helyi gazdaságra és társadalomra érdemi hatást 

gyakorló turistaérkezést vált ki, és olyan szolgáltatásokat is nyújt, amelyek hozzájárulnak a turisztikai 

munkahelyteremtéshez. 

 

Innováció: olyan új vagy jelentős mértékben továbbfejlesztett termék, szolgáltatás vagy folyamat - 

beleértve többek között a termelési, építési, illetve konstrukciós folyamatokat - új marketingmódszer, 

vagy új szervezési mód megvalósítása az üzletvitel, a munkaszervezés vagy a külső kapcsolatok terén, 

amelynek célja különösen valamely tevékenység hatékonyságának javítása, kedvező társadalmi és 

környezeti hatások elérése. 

 

Mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel: a mezőgazdasági termelő tevékenységet 

folytató gazdálkodó gazdaságából - a növénytermesztés, kertészet, és állattenyésztés ágazataiból - 

származó termékek értékesítéséből származó bevételek összege.  

 
Egyéb szálláshely: a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a 

szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben 

foglaltak alapján a szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, az a)-g) pont alá nem tartozó, nem 

kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része, ahol 

az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat. 

 

Falusi szálláshely: a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a 

szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben 

foglaltak alapján a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni 

Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény szerint kiemelt 

üdülőkörzethez nem tartozó települések, valamint a természetes gyógytényezőkről szóló külön 

jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti településeken, illetve a 

100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken található olyan egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, 

hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági 

hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra 

kerüljenek. 

 

Lakóhely: az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a támogatást 

igénylő életvitelszerűen otthonául használ. 

Bővítés: Meglévő építmény építményszintjének, vagy beépített térfogatának vízszintes, illetve 

függőleges irányú növelése érdekében végzett építési tevékenység. 


