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Fogalomjegyzék 

a „Térségi kerékpárúthoz kapcsolódó kisléptékű fejlesztések” 

című felhíváshoz 

 

 

 

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. 
 

 
Turisztikai tevékenységgel rendelkező mikrovállalkozás: Olyan 

mikrovállalkozás, amely a 2005. évi CLXIV. törvény, 2 §-a 8. pontjában 
meghatározott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet 

folytat. 
 

 

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 építés;  

7. beépített öntöző rendszerek kiépítése felújítása 
8. a fejlesztéshez kapcsolódó terület előkészítés, zöld felület rendezés, 

növények beszerzése és 

telepítése, parkosítás 
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Vendéglátóhely: Ez alatt értendő minden olyan vendéglátóipari egység a 

pihenőhely környezetében, ahol étel-, italkiszolgálás történik, így a 
turistának van vízvételi és/vagy étkezési és/vagy illemhely használati 

lehetősége. 
 

 
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. 

 
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) 

 


