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FOGALOMJEGYZÉK 

Annex I. termék: az Európai Unió Működéséről szóló szerződés 38. cikkében hivatkozott 

listában szereplő termék. 

Belső felújítás: a fejlesztéssel érintett épület vagy építmény külső szerkezetét nem érintő, az 

épület, építmény szerkezeti módosításával, átalakításával nem járó felújítás, amelynek célja az 

épület, építmény belső megjelenésének megújítása, megőrzése, az épület, építmény 

funkciójának betöltéséhez szükséges belső szerkezeti elemeinek megerősítése. 

Biomassza: megújuló energiatermelés szempontjából biomasszának tekinthető a növényi 

eredetű termék és hulladék, a háztartási hulladékok elkülönítetten gyűjtött biológiailag lebomló 

szerves része, a trágya, az állati eredetű hulladékok, és a szennyvíziszap. 

Bővítés: az OTÉK 1. számú melléklet 17. pontja szerint meghatározott fogalom. 

Együttműködési megállapodás: a felhívás 3.4.1.3. Egyéb elvárások/f) pontja szerinti 

együttműködési megállapodás köthető turisztikai szolgáltatóval, turisztikai attrakció 

üzemeltetőjével és/vagy vendéglátó üzlet üzemeltetőjével. Az együttműködések keretében 

turisztikai szolgáltató alatt az idegenvezetői tevékenységet, a lovas szolgáltató tevékenységet, 

a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet, a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet, 

valamint az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységet értjük.  

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. 

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 a 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.  

Építési projekt (beruházás): a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 8. § (3) 

bekezdése szerint meghatározott tevékenység. 

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége által kiállított 4 napraforgós minősítést 

tartalmazó Minősítő Bizonyítvány szabályzata: 

http://www.fatosz.eu/ftp/vedjegy_informaciok/vedjegy_szabalyzat.pdf 

http://www.fatosz.eu/ftp/vedjegy_informaciok/vedjegy_szabalyzat.pdf
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Falusi szálláshely: a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 

2018. évi CXXXIX. törvény 1/3. mellékletében (a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet parti és 

partközeli településeinek jegyzéke) nem szereplő települések, valamint a természetes 

gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével az 

5000 fő alatti településeken, vagy a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken található olyan 

magánszálláshely vagy 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 kerüljenek bemutatásra. 

Fejlesztendő járások: a 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet szerint kedvezményezett 

járásokon belül azok a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező járások, amelyekben az 

ország kumulált lakónépességének 15%-a él.  

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

források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium által meghatározott, 

eredményt vagy teljesülést mérő mutató.  

Kedvezményezett: a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján a támogatásban részesített 

támogatást igénylő, vagy annak jogutódja.  

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: A 2007. évi XVII. törvény 9. § (2) bekezdés c) pontja 

szerinti ügyfél. 

Kiegészítő turisztikai szolgáltatás: A projekttel érintett szálláshely által nyújtott azon 

szolgáltatások összessége, amelyeket a szálláshely biztosít szállóvendégek számára, a 

szálláshely-adási tevékenységen kívül, pl.: aktív turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások, 

szauna, játszótér stb. 

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.  

Aktív turizmushoz kapcsolódó eszközök bérbe adása:  

TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE  ÖVTJ SZÁM  

Szabadidős és sporteszköz 

kölcsönzése  
772101 

Kiemelt turisztikai térségek: a turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) 

Korm. rendelet szerinti térségek. 
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Kifizetési igénylés: a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján a kifizetési kérelem, 

mérföldkövekhez kapcsolódó igénylés esetén a szakmai beszámoló, valamint a pénzügyi és 

szakmai előrehaladást igazoló, a támogatási szerződésben meghatározott dokumentumok 

összessége.  

Kifizető ügynökség: a Magyar Államkincstár (Kincstár). 

Komplex programmal fejlesztendő járások: a 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet szerint 

kedvezményezett járásokon belül azok a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező 

járások, amelyekben az ország kumulált lakónépességének 10%-a él.  

Korszerűsítés: az OTÉK 1. számú melléklet 63. pontja szerint meghatározott fogalom. 

Környezeti hatástanulmány: A környezeti hatásvizsgálati eljárást megalapozó szakmai 

dokumentum, amely a környezetvédelmi engedély megadására vonatkozó döntéshez szükséges 

információkat tartalmazza. A hatástanulmány általános tartalmi követelményeit a 314/2005. 

(XII.25.) Korm. rendelet 6. számú melléklete tartalmazza, de a beruházó kérelmére arról az 

engedélyező hatóság – a Korm. rendelet 5/A.§ és 5/B.§-a szerinti előzetes konzultáció 

keretében – 2 évig felhasználható véleményt ad. 

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

támogatást igénylő életvitelszerűen otthonául használ. 

Lezárt üzleti év: beszámolóval/SZJA bevallással lezárt üzleti év.  

Megújuló energiaforrás: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 45. 

pontja szerinti energiaforrás. 

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

önálló, egy helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan.  

Amennyiben a projekt keretében kiépítésre kerülő napelemes technológia műszaki, szakmai 

okok miatt nem helyezhető el a fejlesztéssel érintett ingatlan területén, abban az esetben 

(tekintettel a felhívás 3.4.1.1. I. fejezet n) pontjára) a megvalósítási helyek közé bevonható a 

szomszédos föld*.  

*Szomszédos föld: Olyan - önálló helyrajzi számmal rendelkező - föld, amely - a település 

közigazgatási határától függetlenül - a jogügylet tárgyát képező földdel közvetlenül, illetve 

önálló helyrajzi szám alatt nyilvántartott út, árok, csatorna közbeékelődésével közvetve 

érintkezik. 

Mezőgazdasági nettó árbevétel aránya: a 8. számú melléklet alapján.  

Mezőgazdasági termelő: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdálkodó szervezet, amely Magyarország területén mezőgazdasági termelő 

tevékenységet végez.  
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Mezőgazdasági tevékenység: a mezőgazdasági termékek termelése, tenyésztése vagy 

termesztése, ideértve a betakarítást, a fejést, az állattenyésztést és a mezőgazdasági célból 

történő állattartást.  

Mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel: A www.palyazat.gov.hu felületen 

közzétett „Vidékfejlesztési Program intézkedései esetében a mezőgazdasági tevékenységből 

származó árbevétel számítási módszertana” című segédlet szerint számított árbevétel.  

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

XXXIV. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti vállalkozás. Jelen felhívás esetében az Őstermelők 

mikrovállalkozásnak minősülnek.  

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). 

Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK): egy olyan, digitális adatszolgáltatási 

rendszer, amely lehetővé teszi, hogy valós időben legyen látható az országban található összes 

szálláshely forgalmi, statisztikai adata. 

Okmányolvasó: a személyazonosság igazolására alkalmas okmányon feltüntetett, a Turizmus 

tv. 9/H. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatok gépi beolvasására alkalmas 

eszköz. 

Projekt: 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 projektnek minősített tevékenységek összessége. 

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 megkezdése: a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján az üzleti tervben részletezett 

projektnek az ÁÚF 8.6.1 pontja szerinti megkezdése. 
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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 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján a projekt megvalósítása 

szempontjából jelentős időpont, esemény vagy a projekt megvalósítása révén elért szakmai 

vagy műszaki eredmény. 

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) 

Referenciaár: az elszámolható kiadás legmagasabb összege.  

Szakpolitikai mutató: uniós jogszabályban nem nevesített, a szakpolitikai felelős vagy 

irányító hatóság által a felhívásban, adatforrással együtt meghatározott mutató, amelynek 

forrása nem a kedvezményezett. 

Szálláshely: szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló 

rendeltetési egységet képező épületrész. 

Szálláshelykezelő szoftver: a szálláshely-szolgáltató által kötelezően használt olyan 

informatikai program, amely tartalmazza az adatküldő modult, okmányolvasóval kialakított 

kapcsolattal rendelkezik, alkalmas a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ, valamint a 

tárhely számára adatok továbbítására, továbbá a Turizmus tv. 9/I. § (2) bekezdése szerinti 

szoftver. 

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében 

rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló 

tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások 

nyújtása. 

Szálláshely-szolgáltató: a Kertv. 2. § 23. és 24. pontjában meghatározott szolgáltatást nyújtó 

gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, a tevékenységük okán adószámmal 

rendelkező magánszemélyeket, valamint az egyéni vállalkozókat is). 

Szálláshely-üzemeltetési engedély: a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának 

részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 

239/2009. (X.20.) Korm. rendelet szerinti engedély. 

Támogatási kérelem: a felhívásban meghatározott alaki és formai követelményeknek 

megfelelő dokumentum, amely egy projekt támogatásban részesítésére irányul, és amelynek 

részei a projekt adatlap és a mellékletek.  
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Támogatást igénylő: a támogatási kérelmet benyújtó, kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél. 

Támogatói Okirat: a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján az irányító hatóság támogatási 

jogviszony létrehozására irányuló akaratnyilatkozatát tartalmazó okirat. 

Tanyás település: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád-Csanád megye, Hajdú-Bihar 

megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes települése, 

továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Monori (kivéve Gyömrő), Nagykátai, Nagykőrösi, 

Ráckevei járásának települései. 

Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések: a 

komplex mutató alapján rangsorolt települések legkedvezőtlenebb harmada. 

Település lakosságszáma: a KSH 2020. évi Helységnévtárának lakónépesség szerinti adatai 

szerinti lakosságszám. 

Települési, járási, megyei fejlesztési és rendezési tervek: településfejlesztési terv, 

településfejlesztési koncepció, településrendezési terv, településszerkezeti terv, szabályozási 

terv, helyi építési szabályzat, integrált településfejlesztési stratégia, integrált városfejlesztési 

stratégia, helyi közúthálózat-fejlesztési terv, továbbá a járási fejlesztési stratégia, a megyei 

területfejlesztési stratégia és a megyei integrált területi program.  

Teljes lezárt üzleti év: a január 1. és december 31. közötti időszakot jelenti. Az a vállalkozás, 

amely év közben alakult, a következő év december 31-ig kezdő vagy induló vállalkozásnak 

számít.  

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.  

Turisztikai szolgáltatási tevékenység: a projekt keretében fejleszteni kívánt szálláshely 

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

örökség-, kongresszusi és aktív turizmus igényeit kielégítő szolgáltatás) nyújtása.  

Ügyfél-azonosító: A 2007. évi XVII. törvény 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti azonosító. 

Ügyfél-nyilvántartási rendszer: A 2007. évi XVII. törvény 9. § (2) bekezdése, valamint 26. § 

(1) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartás. 

Vendégadat: a turisztikai tárhelyszolgáltató mint a szálláshely-szolgáltató adatfeldolgozója 

által tárolt, a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdése szerinti vendégre vonatkozó személyes adatok. 

Vendégéjszaka: vendégként eltöltött - éjszakát is magában foglaló vagy így elszámolt - 

legfeljebb 24 óra. 

Vidéki térség: azon települések összessége, melyek esetében közigazgatási jogállástól 

(város/község) függetlenül:  



  1. számú mellékelt 

  

- a település népessége 10 ezer főnél kevesebb;  

- 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei. 

Nem jogosult a fenti jellemzők ellenére sem: a Budapest és a budapesti agglomerációhoz 

tartozó települések. 

 

Vízjogi engedély: amennyiben a pályázati felhívás eltérően nem rendelkezik, vízjogi engedély 

alatt a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet és 

a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 

13.) KHVM rendelet előírásainak megfelelően az elvi vízjogi engedélyt, a vízjogi létesítési 

engedélyt, a vízjogi üzemeltetési engedélyt, ill. a fennmaradási engedélyt kell érteni. 

 

 

 


