Fogalomjegyzék
Annex I. termék: az Európai Unió Működéséről szóló szerződés 38. cikkében
hivatkozott listában szereplő termék.
Bővítés: olyan építési tevékenység, amely az építmény térfogatát növeli (az
OTÉK 1. számú melléklet 17. pontja szerint meghatározott fogalom)
Élelmiszer-feldolgozás: Annex I. termék feldolgozása, amelynek eredményeként
élelmiszer vagy haszonállat eledel célú termék jön létre. Nem minősül
feldolgozásnak a mezőgazdasági termelő által végzett, a termék első piacra vitelét
szolgáló (post harvest) termékmanipulálási eljárás, ami az alaptermék
jellegét/tulajdonságát nem változtatja meg. Mosott, csomagolt saláta, vagy
salátakeverék és étkezési csíra előállítása élelmiszer-feldolgozásnak minősül.
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.
Falusi 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 Balaton Kiemelt
Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni
Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény
szerint kiemelt üdülőkörzethez nem tartozó települések, valamint a természetes
gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek
kivételével az 5000 fő alatti településeken, illetve a 100 fő/km2 népsűrűség alatti
területeken található olyan egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy
abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a
mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó
szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek.
Egyéb szálláshely: szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, az a)–g) pont alá
nem tartozó, nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló
épület vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra hasznosított szobák száma
legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat.
Szálláshely: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 22.
pontjában meghatározott fogalom.

Panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített
szálláshelytípus, ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, de
legfeljebb tíz, az ágyak száma legalább tizenegy, de legfeljebb húsz.
Üdülőház: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából,
közművesített területen létesített szálláshelytípus, amelyben a vendégek részére a
szállást különálló épületben vagy önálló bejárattal rendelkező épületrészben
(üdülőegységben) nyújtják, függetlenül a szobák vagy ágyak számától.
Ingatlan: a föld és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog.
Építési normagyűjtemény (ÉNGY): olyan építési-műszaki paramétereket
tartalmazó gyűjtemény, amely az építési munkanemek és tételek megnevezése
mellett tartalmazza a tételekre vonatkozó referenciaárat is.
Referenciaár: az elszámolható kiadás legmagasabb összege.
Felújítás: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség
rendeltetésszerű
és
biztonságos
használhatóságának,
valamint
üzembiztonságának megtartása érdekében végzett az építmény térfogatát nem
növelő építési tevékenység (az OTÉK 1. számú melléklet 36. pontja szerint
meghatározott fogalom)
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.
Külső felújítás: az építési tervdokumentáció homlokzati rajzain feltüntethető, a
fejlesztéssel érintett épület vagy építmény belső szerkezetét nem érintő, az épület,
építmény szerkezeti módosításával, átalakításával nem járó felújítás, amelynek
célja az épület, építmény külső megjelenésének megújítása, megőrzése, az épület,
építmény funkciójának betöltéséhez szükséges külső szerkezeti elemeinek
megerősítése.
Használati térelem: azon rögzített utcabútor, amelynek rendeltetésszerű
használata során fizikai kapcsolat jön létre a használóval, és amelynek célja nem
kizárólag vizuális élmény nyújtása.
Látvány térelem: olyan kültéri térelem, amely hozzájárul a településkép
fejlesztéséhez, fejlődéséhez, és vizuális élményt nyújt.

Kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél: az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerben beazonosított és ügyfél-azonosítóval rendelkező
ügyfél, aki (amely) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szervnél kérte a
nyilvántartásba vételét. (2007. évi XVII. törvény 9/B. § c) pont)
Hátrányos helyzetű csoport: alacsony iskolázottságúak, pályakezdő
munkanélküliek, idős korú (45 év feletti) munkanélküliek vagy veszélyeztetettek,
női munkanélküliek (nagycsaládosok, gyermeküket egyedül nevelők), szociális
konfliktusokkal rendelkező családok, hátrányos helyzetű térségben vagy
településen élők, depressziós ipari övezetben élők, megváltozott
munkaképességűek, egészségkárosodottak, fogyatékosok, romák, állami
gondozottak, börtönből szabadultak, társadalmi beilleszkedési zavarokkal
küzdők.
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), közutak, terek, vasutak, csatornák elágazással és kereszteződéssel,
valamint közigazgatási vagy belterületi határ által meg nem szakított területe.
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 tevékenységből származó árbevétel: a mezőgazdasági termelő
tevékenységet folytató gazdálkodó gazdaságából - a növénytermesztés, kertészet,
és állattenyésztés ágazataiból - származó termékek értékesítéséből származó
bevételek összege.
Mikrovállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti vállalkozás.
Temető: a település közigazgatási területén belüli, beépítésre szánt vagy
beépítésre nem szánt, építési használata szerinti zöldfelületi jellegű különleges
terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet
az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és használnak,
vagy használtak.
Köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem
önkormányzati tulajdonban lévő temető vagy temetőrész, amelyben az
önkormányzat – a temető tulajdonosával kötött megállapodás alapján – a
köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti.

Szociális intézmény: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvényben meghatározott nappali, illetve bentlakásos ellátást vagy
támogatott lakhatást nyújtó szervezet. (1993. évi III. tv. 4.§ (1) bek. h) pont)
Akadálymentes: az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos,
önálló használata minden ember számára biztosított, ideértve azokat az
egészségkárosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez speciális
eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük. (1997. évi LXXVIII.
törvény 2. §-ának 1. pontja)
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)
Települési, járási, megyei fejlesztési és rendezési tervek: településfejlesztési
terv, településfejlesztési koncepció, településrendezési terv, településszerkezeti
terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat, integrált településfejlesztési
stratégia, integrált városfejlesztési stratégia, helyi közúthálózat-fejlesztési terv,
továbbá a járási fejlesztési stratégia, a megyei területfejlesztési stratégia és a
megyei integrált területi program.
Sportpálya: látványcsapatsportokhoz kapcsolódó sportolásra alkalmas
grundméretű műfüves pálya, kisméretű műfüves pálya, kisméretű rekortán pálya,
műfüves félpálya, nagyméretű műfüves pálya, nagyméretű élőfüves pálya.

