5. számú melléklet
Helyi fejlesztések támogatása
Fogalomjegyzék
Annex I. termék: az Európai Unió Működéséről szóló szerződés 38. cikkében hivatkozott listában
szereplő termék.
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.
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.
Bővítés: az OTÉK 1. számú melléklet 17. pontja szerint meghatározott fogalom.
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.)
Energetikai minőségtanúsítvány: igazoló okirat, amely egy épületnek vagy egy önálló rendeltetési
egységnek a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti számítási módszerrel meghatározott
energetikai teljesítőképességét tartalmazza.
Építési normagyűjtemény (ÉNGY): 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.
Építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 8.
pontja szerint meghatározott fogalom.
Épület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 10. pontja
szerint meghatározott fogalom.
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.
Felújítás: az OTÉK 1. számú melléklet 36. pontja szerint meghatározott fogalom.
Független ajánlattevő: azon ajánlattevő, amely közbeszerzési eljárásban nyújt be érvényes ajánlatot,
vagy amely nem minősül „nem független” ajánlattevőnek.
Nem független az az ajánlattevő
- amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy
felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre

jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét
gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy
kinevezési;
- amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet
nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő /
kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik
ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói,
vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy
- ha a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner
vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.
Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2.
pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt
gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli
rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.
Indikátor: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján 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.
Kedvezményezett járások: a 290/2014 (XI. 26.) Kormányrendelet szerint azok a járások, amelyeknek
komplex mutatója kisebb, mint az összes járás komplex mutatójának átlaga.
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.
Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: telekhatáron belüli és/vagy a fejlesztéssel érintett telekkel
szervesen összefüggő, a fejlesztés céljához kapcsolódó infrastrukturális beruházások különösen:
a. ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó
elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
b. tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb
berendezések kiépítése;
c. földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések
kiépítése;
d. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb
berendezések kiépítése;
e. eső- és szennyvízelvezetés, eső- és szennyvízgyűjtők kiépítése;
f. egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
g. szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
h. a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése;
i. út és parkoló építés;
j. vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
k. zöldterület építése: fás szárú növények telepítése, parkosítás,
l. beépített öntözőrendszer kiépítése, felújítása;
m. kerítés építése.
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 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.
Kötelezettségvállalási időszak: a támogatói okirat hatályba lépésétől a fenntartási időszak végéig
terjedő időintervallum.
KR dokumentum: az ügyfél által ügyfélkapun benyújtott, az ügyfél részére ügyfélkapun keresztül
továbbított dokumentum tartalmát, valamint az elektronikus benyújtás vagy továbbítás adatait
tartalmazó elektronikus dokumentum, amelyet a Magyar Államkincstár az ügyfél ügyfélkapuján
található értesítési tárhelyre a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszeren (a továbbiakban: KR)
keresztül megküld.
Külső felújítás: az építési tervdokumentáció homlokzati rajzain feltüntethető, a fejlesztéssel érintett
épület vagy építmény belső szerkezetét nem érintő; az épület, építmény külső megjelenésének
megújítása, megőrzése; az épület, építmény funkciójának betöltéséhez szükséges külső szerkezeti
elemeinek megerősítése.
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 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)
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.
Mezőgazdasági termelő: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet, amely Magyarország területén mezőgazdasági termelő
tevékenységet végez.
Mezőgazdasági őstermelő: a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 3. §-a szerint
mezőgazdasági őstermelő az a 16. életévét betöltött, a mezőgazdasági őstermelői nyilvántartásban
szereplő természetes személy, aki saját gazdaságában őstermelői tevékenységet folytat.
Mikrovállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény 3. § (3) bekezdése szerinti vállalkozás. Jelen felhívás esetében az Őstermelők
mikrovállalkozásnak minősülnek.
Mikrovállalkozásban foglalkoztatottak éves létszáma: a Bizottság 2003/361/EK ajánlása szerint, a
létszám az éves munkaegység (ÉME) számának, azaz azon személyek számának felel meg, akik
teljes munkaidőben dolgoztak a szóban forgó vállalkozásnál, illetve annak nevében a figyelembe vett
referenciaév egésze folyamán. Azon személyek munkáját, akik nem dolgozták le a teljes évet, vagy
részmunkaidőben dolgoztak, az ÉME törtrészeként számolják el. A szakmai képzési, illetve
szakképzési szerződéssel szakképzésben részt vevő szakiskolások vagy diákok, illetve a szülési vagy
szülői szabadságon lévők nem tartoznak bele a foglalkoztatotti létszámba.

Műszaki/szakmai tartalom: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján 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.
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.
Projektarányos akadálymentesítés: amennyiben a projekttel érintett ingatlanon végrehajtott bármely
fejlesztési tevékenység során akadálymentesítés valósul meg, figyelembe veendőek az összes érintett
fogyatékossági csoportra vonatkozó akadálymentesítési követelmények. Az akadálymentesség
projektarányos teljesülése egy preventív, megelőző gondolkodásmódot jelent, célja, hogy a projekt
keretében érvényesüljenek az egyetemes tervezés elvei. A tervezés és megvalósítás során kötelező
az építési-műszaki tervdokumentáció akadálymentesítés szempontjából releváns részének az
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet
előírásainak betartása.
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 fizikai befejezése: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján az az állapot, amikor a projekt
keretében támogatott tevékenységeket a felhívásban és a támogatási szerződésben meghatározottak
szerint elvégezték.
Projekt lezárása: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján 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.
Projekt megkezdése: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján az üzleti tervben részletezett
projektnek az ÁÚF 8.6.1 pontja szerinti megkezdése.
Projektmegvalósítás befejezése: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján 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 az irányító hatóság – EMVA forrás esetén a kifizető ügynökség – jóváhagyta és a
támogatás folyósítása megtörtént.
Projekt pénzügyi befejezése: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján, 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 100%os támogatási intenzitású, kizárólag szállítói finanszírozású projektek esetében a projekt pénzügyi
befejezésének napja az elszámoló bizonylatok irányító hatóság, EMVA-ból történő finanszírozás
esetén a kifizető ügynökség által történő kiegyenlítésének napja. 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 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján a projekt megvalósítása
szempontjából jelentős időpont, esemény vagy a projekt megvalósítása révén elért szakmai vagy
műszaki eredmény.
Referenciaár: az elszámolható kiadás legmagasabb összege.
Saját teljesítés: saját teljesítés alatt értendő, ha a Kedvezményezett bizonyos beruházásokat vagy
szolgáltatásokat nem harmadik személyektől szerez be, hanem saját maga végez. Nem számít saját
teljesítésnek a kedvezményezett kapcsolt vállalkozása által, vagy nem gazdasági társaság
kedvezményezett esetén a részben vagy egészben tulajdonában lévő gazdasági társaság által
végzett teljesítés.
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: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján az irányító hatóság támogatási
jogviszony létrehozására irányuló akaratnyilatkozatát tartalmazó okirat.
Telephely: az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény szerinti fogalom.
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.
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.

