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Fogalomjegyzék 

„A kerékpáros turizmus feltételeinek megteremtése” című 

felhíváshoz 

 

 

Kis értékű eszközbeszerzés: 
 

a 4/2013. kormányrendelet 1. § (1) 4. pontja szerint tárgyi eszköz: a 
kettőszázezer forint egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű 

vagyoni értékű jogok, tárgyi eszközök. 
 

 
 

Aktív turizmus: Az aktív turizmus esetében a turista utazásának 
motivációja valamilyen fizikai aktivitást igénylő szabadidős vagy 

sporttevékenység gyakorlása – ide tartozik a természetjárás, a kerékpáros, 
vízi, vitorlás, lovas, kaland- és extrém turizmus, a golf-, horgász-, vadász-

, futó-, sí- és ökoturizmus. 
 

 

Kerékpáros turizmus: speciálisan két hely közötti, a szabadidőt turisztikai 
céllal eltöltő, kerékpárral történő utazást jelöl. A kerékpározás integráns 

része a turisztikai élménynek. 
 

 
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. 
 

 

Szakértő: az a belföldi természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel 
rendelkező szervezet, amely hozzájárul a projekt céljának eléréséhez. 
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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 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) 

 


