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Fogalomjegyzék 

a „Komplex vállalkozásfejlesztés” című felhíváshoz 

 

 

 
Bio energiahasznosítás: Biomassza felhasználásából származó energia 

pl.: fatüzelésű kazán. 
 

Gépjármű: a 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú 
függelékének II. fejezetének b) pontja szerint a gépjármű olyan jármű, 

amelyet beépített erőgép hajt. A mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, a 

segédmotoros kerékpár és a villamos azonban nem minősül gépjárműnek. 
 

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) 
 

Helyi termék: a helyben megtermelt (vagy összegyűjtött) alapanyagokból, 
helyben kialakult eljárások alkalmazásával, kisüzemi keretek között 

előállított, a hely sajátosságait megjelenítő termékek, amelyek helyi 
munkaerővel készülnek és helyi lakossági igényeket elégítenek ki. 

Jellemzően élelmiszerek vagy kézműves technikával előállított használati 
tárgyak, amelyek jelentős hozzáadott értékkel bírnak. 
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Helyi termelő: helyi termék előállítását és/vagy értékesítését végző, a 
LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területén székhellyel, telephellyel, 

lakhellyel rendelkező előállító. 
 

Immateriális javak: azok a nem anyagi (kézzel nem fogható), a 
vállalkozás számára forgalomképes dolgok vagy jogok (eszközök), melyek 

tartósan szolgálják a vállalkozás tevékenységét. 

 
Induló vállalkozás: a jogi személy, ha a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző 12 hónapon belül jegyezték be, az egyéni vállalkozó, valamint az 
őstermelő, ha egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételére, vagy őstermelői 

igazolványának kiadására a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 
hónapon belül került sor, valamint azon jogcímek esetében, ahol a 

támogatás igénybevételére jogosult mezőgazdasági üzeme méretének el 
kell érnie meghatározott mértékű európai mértékegységet, ott az induló 

vállalkozás fogalma kiterjed azokra a jogi személyekre, egyéni 
vállalkozókra, akik a mezőgazdasági tevékenységüket a támogatási 

kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül kezdték meg. A pályázó 
nem rendelkezik lezárt üzleti évvel, de a vállalkozásnak attól még 

bejegyzettnek kell lennie, vagy legalább el kell indítani a bejegyzési, 
cégalakítási folyamatot. 

 

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, felújítása 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; 
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8. a fejlesztéshez kapcsolódó terület előkészítés, zöld felület rendezés, 
növények beszerzése és telepítése, parkosítás. 

 
Kistermelő: Az 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-

termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló rendelet szerint az 1. 
§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet végző természetes 

személy. 

 
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. 1 új létrehozott munkahely: 1 új munkavállaló 
legalább 4 órás munkaviszonyban foglalkoztatása, vagy legalább 4 órás 

munkaviszonyban megvalósuló önfoglalkoztatás. 
 

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. 

 
Őstermelő: a 16. életévét betöltötte, nem egyéni vállalkozó 

magánszemély, aki saját gazdaságában az Szja tv. 6. mellékletében 
szereplő termékeket állít elő, akinek őstermelői igazolványa van / illetve 

családi gazdálkodó és a közreműködő családtagjai is a 6. mell. szerinti 
termékeket állítanak elő. 

 
Részmunkaidős foglalkoztatás: munkaviszony keretében, az általános 

teljes napi munkaidőben történő foglalkoztatástól eltérő, ennél rövidebb, 
legalább heti 20 órás munkaidőben történő foglalkoztatás. 
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Szálláshely: a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának 

részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának 
rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a 

szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított önálló épület vagy az épület 
lehatárolt része. 


