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Fogalomjegyzék 

A „Nem mezőgazdasági mikro vállalkozás támogatása” című 

felhíváshoz 

 

 

 

Létrehozott új munkahely: Új munkahely teremtése akkor valósul meg, ha a 

beruházás eredményeként - létszámbővítésként - újabb munkavállaló 

munkaviszony keretében történő foglalkoztatása válik lehetővé. Azaz eredménye 

foglalkoztatás. 

 

Mikrovállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti vállalkozás. Olyan 

vállalkozások, amelyek 10 főnél kevesebb embert foglalkoztatnak, és amelynek 

éves forgalma vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg az évi 2 millió eurót. 

 

Önfoglalkoztató: Az a magánszemély, aki bármely jogszabály szerint önállóan 

végezhető és az egyéni vállalkozói törvény hatály alá nem tartozó gazdasági 

tevékenységet végez, ha az egészségbiztosítási, illetve a nyugdíjbiztosítási 

szolgáltatások fedezetéről a jogszabályok rendelkezései szerint maga 

gondoskodik. 

 

Részmunkaidős foglalkoztatás: munkaviszony keretében, az általános teljes 

napi munkaidőben történő foglalkoztatástól eltérő, ennél rövidebb, legalább heti 

20 órás munkaidőben történő foglalkoztatás. 

 

Hátrányos helyzetű munkavállaló: Az a személy, aki  

 az előző 6 hónapban nem állt rendszeresen fizetett alkalmazásban; vagy 

 nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3); vagy  

 50 éven felüli; vagy  

 egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt; vagy  

 valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 

25 % - kal nagyobb a nem egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi 



VP6 – 19.2.1. – 92 – 1.1. -17 

 

Fogalomjegyzék 

A „Nem mezőgazdasági mikro vállalkozás támogatása” című 

felhíváshoz 

 

 

gazdasági ágazatára jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ezen 

alulreprezentált nemi csoport tartozik; vagy  

 egy tagállam etnikai kisebbséghez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi 

képzésének vagy szakmai tapasztalatának megerősítésére van szüksége 

ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei egy biztos munkahelyen. (a 

800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 18. pont) 

 

Szakmai gyakorlat: a kötelező szakmai gyakorlat jogi szabályozása - 2011. évi 

CCIV. törvény, a nemzeti felsőoktatásról felsőoktatási szakképzésben -, alap-, 

mester-és osztatlan képzésben, külső gyakorlóhelyen vagy felsőoktatási 

intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő részben önálló hallgatói tevékenység. 

 

Előírt gyakorlat: a szakképesítés megszerzéséhez szükséges, meghatározott 

munkaterületen, munkakörben korábban megszerzett gyakorlat, amelynek 

időtartamát a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (a továbbiakban: 

szakmai és vizsgakövetelmény) tartalmazza. -2011. évi CLXXXVII. törvény a 

szakképzésről 

 

Gyakorlati képzés: a szakmai képzésnek az iskolai tanműhelyben, az ágazati 

képző központban vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult gazdálkodó 

szervezetnél, egyéb szervnél vagy szervezetnél folyó azon része, amelynek célja 

a szakképesítéshez kapcsolódó munkatevékenységek gyakorlatban történő 

elsajátítása és a tanulónak a komplex szakmai vizsga gyakorlati részére való 

felkészítése, amelyet iskolai rendszerű szakképzés esetén a szakképzési 

kerettanterv határoz meg. 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

 

Harmadik és további szakképesítés: az iskolai rendszerű szakképzésben 

megszerzett, az OKJ-ban szereplő minden olyan államilag elismert szakképesítés, 

amely munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására képesít, és 

már kettő meglévő, az iskolai rendszerű szakképzésben megszervezett állam által 
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támogatott képzésben megszerzett államilag elismert szakképesítés birtokában 

szerzik meg. 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

 

Kisléptékű infrastrukturális fejlesztés: Telekhatáron belüli és/vagy a 

fejlesztéssel érintett telekkel szervesen összefüggő, a fejlesztés céljához 

kapcsolódó infrastrukturális beruházások, amelyek a következők: 

1. ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá 

kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése, felújítása;  

2. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és 

egyéb berendezések kiépítése;  

3. eső - és szennyvízelvezetés saját derítővel vagy hálózatra csatlakozással, 

eső - és szennyvízgyűjtők kiépítése felújítása;  

4. szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése, felújítása;  

5. vonalas telefon és/vagy internet csatlakozási pontjainak kiépítése;  

6. parkoló és tárolóhelyek építése;  

7. beépített öntöző rendszerek kiépítése felújítása; 

8. a fejlesztéshez kapcsolódó terület előkészítés, zöld felület rendezés, 

növények beszerzése és telepítése, parkosítás. 

 


