A Felhívás 2. számú melléklete
Fogalomtár
Átállási időszak: a nem ökológiai gazdálkodásról az ökológiai gazdálkodásra való átállásra
meghatározott átmeneti időszak, amelynek folyamán már az ökológiai gazdálkodásról szóló
rendelkezések alkalmazására kerül sor;
Családi mezőgazdasági társaság: a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 14. §-a
szerint a családi mezőgazdasági társaság olyan, a családi mezőgazdasági társaságok
nyilvántartásában szereplő, kizárólag mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő
tevékenységet folytató gazdasági társaság, szövetkezet vagy erdőbirtokossági társulat, amelynek
legalább két tagja van, és tagjai egymással hozzátartozói láncolatban állnak. (Családi mezőgazdasági
társaságként gazdasági társaság, szövetkezet vagy erdőbirtokossági társulat a nyilvántartásba vételt
követően működhet);
Éves átlagos állatlétszám: a Felhívás 8. számú mellékletében leírt módon (Éves átlagos állatlétszám
számítás menete) kiszámított állatlétszám;
Építési normagyűjtemény: olyan építési-műszaki paramétereket tartalmazó gyűjtemény, amely az
építési munkanemek és tételek megnevezése mellett tartalmazza a tételekre vonatkozó referenciaárat
is;
Építési projekt (beruházás): a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 8. § (3) bekezdése
szerint meghatározott tevékenység;
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;
Fiatal mezőgazdasági termelő:
1.
a Vidékfejlesztési Program 6.1 alintézkedésében meghatározottak szerint, a támogatási
kérelem benyújtáskor a támogatást igénylő:
a) legfeljebb 40 éves természetes személy, és



államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik, és
a támogatási kérelem benyújtásától számított 24 hónapnál nem régebben mezőgazdasági
egyéni vállalkozói regisztrációt kezdeményezett az illetékes hatóságnál, továbbá
 legalább 6000, de legfeljebb 25 000 STÉ értékű termelési potenciállal kizárólagosan
rendelkezik (pl. termőföld esetében földhasználóként van jegyezve)
b) mezőgazdasági tevékenységet a pályázat benyújtásától számított 24 hónapnál nem régebben
főtevékenységként végző jogi személy esetén:




a jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője legfeljebb 40 éves,
a jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője államilag elismert mezőgazdasági
jellegű szakismerettel rendelkezik,
a jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője legfeljebb 24 hónapja folytat
mezőgazdasági tevékenységet, mint főtevékenységet egyéni vállalkozóként vagy
mezőgazdasági tevékenységet főtevékenységként végző jogi személy tulajdonosaként és
ügyvezetőjeként

2.1.
az a természetes személy, aki a támogatási felhívás szerinti támogatási kérelem
benyújtásának időpontjában 40 évesnél nem idősebb és első alkalommal a támogatási felhívás szerinti
támogatási kérelem benyújtásának időpontját megelőző öt évnél nem régebbi időpontban hozott létre
mezőgazdasági üzemet, melynek azóta vezetőjeként folyamatosan tevékenykedik.
2.2.
az a jogi személy, amelynek kizárólagos tulajdonosa és vezető tisztségviselője – aki ezáltal a
tényleges és hosszú távú ellenőrzést kizárólagosan gyakorolja – a támogatási felhívás szerinti
támogatási kérelem benyújtásának időpontjában 40 évesnél nem idősebb természetes személy, aki
mezőgazdasági tevékenységét a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 éven belüli időpontban
kezdte meg és azóta folyamatosan végzi azt.
A 2.1 és 2.2. pont szerinti támogatást igénylő tekintetében a mezőgazdasági üzem létrehozásának, és
a mezőgazdasági tevékenység megkezdése évének kell tekinteni azt az évet,
a)
melynek tekintetében a természetes személy, a jogi személy, vagy a támogatást
igénylő jogi személy vezető tisztségviselője, mint természetes személy első alkalommal nyújtott
be az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételére
vonatkozó egységes eljárási szabályok szerint egységes kérelmet,
b)
amelyben a természetes személy, a jogi személy, vagy a támogatást igénylő jogi
személy vezető tisztségviselője, mint egyéni vállalkozó, első alkalommal jelentett be az
adóhatóságnál a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere
(TEÁOR’08) alapján meghatározott mezőgazdasági termelő tevékenységet, amely
mezőgazdasági termelő tevékenység alapján évente adóbevallást nyújt be vagy
c)
amelyben a természetes személy, vagy a támogatást igénylő jogi személy vezető
tisztségviselője, mint természetes személy első alkalommal váltotta ki az őstermelői
tevékenység végzéséhez szükséges őstermelői igazolványt, mely őstermelői tevékenységéből
évente bevétele származott.
A mezőgazdasági tevékenység akkor tekinthető folyamatosnak, ha a támogatást igénylő
mezőgazdasági tevékenységéből a megkezdés évében és az azt követő évek mindegyikében bevétellel
rendelkezik, vagy az a)-c) pontok szerinti feltételek valamelyike minden évben fennáll, amennyiben
pedig jogi személy vezető tisztségviselője, mint egyéni vállalkozó vagy természetes személy folytatott
megelőzően mezőgazdasági tevékenységet, úgy az ezzel való felhagyást követően legfeljebb 3
hónapon belül a kizárólagos tulajdonában álló szervezet az ő ügyvezetésével megkezdte
mezőgazdasági tevékenységét.
Az elismert mezőgazdasági jellegű szakismeretek felsorolását a VP2-6.1.1-16 kódszámú, „A fiatal
mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című felhívás 5. és 6. számú mellékletei
mellett a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet alapján az
alábbi táblázat tartalmazza:
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A
Szakképesítés azonosító száma
4 0821 17 01
5 0821 17 02
5 0810 17 03

4
5
6

4 0811 17 04
4 0812 17 05
5 0812 17 06

B
Megnevezése
Erdőművelő-fakitermelő
Erdésztechnikus
Földmérő, földügyi és térinformatikai
technikus
Gazda
Kertész
Kertésztechnikus

C
Képzés szintje
szakmunkás
technikus
technikus
szakmunkás
szakmunkás
technikus
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4 0810 17 07
5 0810 17 08
5 0811 17 09
5 0721 05 01
4 0721 05 14

Mezőgazdasági gépész
Mezőgazdasági gépésztechnikus
Mezőgazdasági technikus
Bor- és pezsgőgyártó technikus
Szőlész-borász

szakmunkás
technikus
technikus
technikus
szakmunkás

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;
Kapcsolódó vállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény 4. § (3) – (6) bekezdései szerinti vállalkozások;
Kedvezményezett: a támogatásban részesített támogatást igénylő vagy jogutódja;
Kedvezményezett járások: a 290/2014 (XI. 26.) Kormányrendelet szerint azok a járások, amelyeknek
komplex mutatója kisebb, mint az összes járás komplex mutatójának átlaga;
Kertészeti tevékenység: kertészeti tevékenységnek minősül a zöldség- és gyümölcstermesztés, a
növényi szaporítóanyagok termesztése, az erdészeti szaporítóanyag előállítása, a fűszer-, aroma- és
gyógynövény-termesztés, a dísznövény- és a díszfatermesztés, a gombatermesztés, a burgonyafélék
termesztése, és a faiskolai termesztés;
Kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél: A 2007. évi XVII. törvény 9. § (2) bekezdés c) pontja szerinti
ügyfél;
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;
Kifizető ügynökség: a Magyar Államkincstár (Kincstár);
Kollektív projekt (beruházás): a termelői csoport, a termelői értékesítő szervezet, a mezőgazdasági
termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott beruházás;
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;
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;
Lezárt üzleti év: beszámolóval/SZJA bevallással lezárt üzleti év;
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), közutak, -terek, vasutak, csatornák elágazással és kereszteződéssel,
valamint közigazgatási vagy belterületi határ által meg nem szakított területe. 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;

Mezőgazdasági erőgép: a tervezési sebessége alapján lassú járműnek minősülő, vagy az 5/1990. (IV.
12.) KöHÉM rendelet 29. § (3) bekezdésében foglalt eljárás alkalmazásával lassú járműnek minősített
önjáró munkagép, amely kizárólag mezőgazdasági, erdészeti feladatú berendezések, gépek
vontatására, hordozására, tolására, működtetésére alkalmas, és nem alkalmas közúti teherszállításra
(ide nem értve a saját munkaeszközeit és adaptereit), valamint közúton pótkocsit nem vontat;
Mezőgazdasági termelő: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet, amely Magyarország területén mezőgazdasági termelő
tevékenységet végez;
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 mezőgazdasági termelő tevékenységet
folytató gazdálkodó gazdaságából - a növénytermesztés, kertészet, és állattenyésztés ágazataiból származó termékek értékesítéséből származó bevételek összege;
Mezőgazdasági üzem: egy adott mezőgazdasági termelő által mezőgazdasági tevékenység
folytatásához használt termelőegységek, különösen termőföld, állatállomány, gép, épület, építmény,
ültetvény, berendezés összessége;
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 támogatói szerződés (okirat) ekként határoz meg;
Ökológiai művelésmódú ültetvény: legalább a Felhívás 1. számú melléklet I. táblázat ’D’ oszlopban
meghatározott tószámmal telepített, a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási
követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének
eljárásrendjéről szóló 34/2013. (V. 14.) VM rendelet 11. § (1) bekezdésben meghatározott
tanúsítvánnyal rendelkező ültetvény
Őstermelők családi gazdasága: a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 6. §-a szerint
az őstermelők családi gazdasága olyan önálló jogalanyisággal és a tagok vagyonától elkülönült
vagyonnal nem rendelkező, legalább két, egymással hozzátartozói láncolatban álló mezőgazdasági
őstermelő tag által létrehozott termelési közösség, amelynek keretein belül a mezőgazdasági
őstermelők az őstermelői tevékenységüket saját gazdaságukban közösen, valamennyi tag személyes
közreműködésén alapulva, összehangoltan végzik;
Partnervállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény 4. § (2) bekezdése szerinti partnervállalkozás;
Precíziós gazdálkodás: olyan műszaki, informatikai, információ- és termesztéstechnológiai
alkalmazások összessége, amelyek hatékonyabbá teszik a mezőgazdasági termelést- és
gépüzemszervezést, közben támogatja a környezetvédelmi és fenntarthatósági elvárásokat;
Projekt (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 projektnek minősített tevékenységek összessége;
Projekt lezárása: egy projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a kedvezményezett a támogatási
szerződésben a pénzügyi befejezést 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;
Projekt fizikai befejezése: az az állapot, amikor a projekt keretében támogatott tevékenységeket a
felhívásban és a támogatási szerződésben meghatározottak szerint elvégezték,
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 támogatást igénylőnek valamennyi támogatott tevékenysége
befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését az irányító hatóság - EMVA forrás esetén a
kifizető ügynökség - jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént;
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;
Projekt szintű mérföldkő: a projekt megvalósítása szempontjából jelentős időpont, esemény vagy a
projekt megvalósítása révén elért szakmai vagy műszaki eredmény;
Referenciaár: az elszámolható kiadás legmagasabb összege;
Standard Termelési Érték (STÉ): az ágazat kibocsátását fejezi ki termelői áron hektárra, vagy
számolásállatra állatlétszámra vetítve. A mutatót a termelési érték és a közvetlen támogatások (továbbá
az általános forgalmi adó és egyéb termékadó) különbségeként fejezzük ki. A tevékenységi irány
meghatározásánál figyelembe veszik az egyéb jövedelemtermelő tevékenység értékét is. Az
üzemméretet a mutató közvetlenül euróban fejezi ki;
Szakpolitikai mutató: uniós jogszabályban nem nevesített, a szakpolitikai felelős vagy irányító hatóság
által a felhívásban, adatforrással együtt meghatározott mutató, amelynek forrása nem a
kedvezményezett;
Szociális szövetkezet: a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 14-19. §-okban meghatározott
szövetkezet;
Ültetvény beállottsága: az ültetvényben megtalálható élő tőállománynak az ültetvény teljes – telepítési
tervben rögzített - tőállományához viszonyított, százalékban kifejezett értéke;
Ültetvényméret (a felhívás támogatott tevékenységei vonatkozásában figyelembe vehető méret) :
az ültetvénynek a telepítési tervben rögzített kultúrával, a meghatározott sor és tőtávolság szerint
beültetett területének fél sortávolsággal minden irányban megnövelt, a területellenőrzésen mért
területnagysága. Amennyiben az ültetvény hosszirányú sorait művelő út osztja fel, vagy a hosszirányú
sorok folytonosságát művelő út szakítja meg, abban az esetben az ültetvényméret vonatkozásában
figyelembe vehető művelő út legfeljebb 3,5 méter széles lehet;
Táblaméret: az ültetvénynek a terület ellenőrzésén mért területe, amelynek el kell érnie a 0,50
ha területnagyságot.
Ültetvénycsere: a támogatási kérelemben megjelölt megvalósítási helyen a meglévő, a támogatási
kérelem beadásakor a termőre fordítástól számított 10 évet meghaladott korú ültetvény kivágása, majd
ezt követően az adott területnek a telepítési terve szerinti ültetvénnyel történő újratelepítése. A

kivágandó ültetvénynek a támogatást igénylő tulajdonában kell lenni. Az ültetvény kivágása a Kincstár
által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően végezhető el.
Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések: a komplex
mutató alapján rangsorolt települések legkedvezőtlenebb harmada;
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;
Támogatói okirat: az irányító hatóság támogatási jogviszony létrehozására irányuló akaratnyilatkozatát
tartalmazó okirat;
Technológiai (szürke) víz: Nem felszíni és nem felszín alatti víz, amely megfelel a talajvédelmi terv
készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. FVM rendelet előírásainak (a rendelet 2. sz.
melléklete szerint);
Teljes lezárt üzleti év: a január 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan beszámolóval/SZJA
bevallással lezárt időszakot jelenti. Az a vállalkozás, amely év közben alakult, a következő év december
31-ig kezdő vagy induló vállalkozásnak számít;
Termelői csoport (TCS): a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet 1. §
(1) bekezdésében valamint a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló
150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 1. § o) pontjában meghatározott termelői csoport;
Termelői szervezet (TÉSZ): a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a
922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1308/2013/EU rendeletének
152. cikkben meghatározott, és a tanácsi rendelet 154. és 159. cikkében meghatározott feltételekkel
elismert szervezet;
Traktor: olyan gépi meghajtású, kerekes vagy lánctalpas mezőgazdasági vagy erdészeti
haszongépjármű, amelynek legalább két tengelye van, legnagyobb tervezési sebessége legalább 6
km/óra, fő funkciója pedig a vonóerejének felhasználása, s kifejezetten arra tervezték, hogy bizonyos,
mezőgazdasági vagy erdészeti munkálatok elvégzésére tervezett cserélhető berendezéseket
vontasson, toljon, szállítson és működtessen, illetve, hogy mezőgazdasági és erdészeti pótkocsikat
vontasson, a mezőgazdasági vagy erdészeti munkálatok keretében teherszállításra is átalakítható,
és/vagy utas ülésekkel szerelhető fel;
Ügyfél-azonosító: A 2007. évi XVII. törvény 9/B. § (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,
Ültetvény beállottsága: az ültetvényben megtalálható élő tőállománynak az ültetvény teljes
tőállományához viszonyított, százalékban kifejezett értéke,
Üzletszerűen végzett tevékenység: akár eseti alkalommal, akár ismétlődően vagy állandó jelleggel
végzett - ellenérték fejében, haszonszerzés céljából – tevékenység;
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 dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet
előírásainak megfelelően az elvi vízjogi engedélyt, a vízjogi létesítési engedélyt, a vízjogi üzemeltetési
engedélyt, ill. a fennmaradási engedélyt kell érteni.

