
        

 

1. sz. melléklet  

 

Fogalom jegyzék 

Forgó eszköz: mindazon eszközök, melyek a kedvezményezett tevékenységét legfeljebb egy évig 
szolgálják.  

Gépjármű: olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt. Fajtái: gépkocsi (személygépkocsi, busz, troli, 
nyerges vontató, tehergépkocsi, vontató) és motorkerékpár. 

Hátrányos helyzetű személy: fogyatékkal élő / nő / 50 évnél idősebb munkanélküli / 25 év alatti 
pályakezdő személy 

Helyi termék: a Szigetköz – Mosoni-sík LEADER HACS tervezési területén előállított, és/vagy a 
térségben honos vagy ott megtermelt, előállított alapanyagból, hagyományos és/vagy az adott 
térségre jellemző és/vagy újszerű technológiával, eljárással készült, nem nagyüzemi, mikró vagy 
kisvállalkozás által előállított termék.  

Helyi termék fajták:  

1. Élelmiszerek  

o feldolgozás nélkül árusított 

o feldolgozott termék (pl. savanyúság, méz) 

2. Nem élelmiszerként hasznosított mezőgazdasági termékek (pl. virág, facsemete)  

3. Kézműves termékek (pl. faragott, textilipari, kerámia, fonott, vas, kőből készült termék, 
szappan) 

Helyi szolgáltatás: a Szigetköz – Mosoni-sík LEADER HACS tervezési területén (Térség) székhellyel 
vagy telephellyel rendelkező mikro vagy kisvállalkozás vagy lakóhellyel rendelkező magánszemély 
által bármely üzletszerűen - rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás 
mellett - végzett gazdasági tevékenység. 

Indikátor: olyan objektíven mérhető jelzőszámok és mutatók, melyek az eredmények vagy 
teljesülések mennyiségi, minőségi vagy időbeni meghatározását adják. 
 
Innovatív kezdeményezés: gazdasági tevékenység hatékonyságának, jövedelmezőségének javítása, 
vagy a kedvező társadalmi és környezeti hatások elérése érdekében végzett műveletek összessége, 
amelyek eredményeként új vagy módosított termék, gyakorlat, eljárás, szolgáltatás jön létre, új vagy 
módosított eljárás, gyakorlat, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor, ideértve 
azokat a változásokat, amelyek csak adott ágazatban vagy adott szervezetnél minősülnek 
újdonságnak. 

Jármű: közúti szállító- vagy vontató eszköz, ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépet is. 



        

 

Kiadvány: nyomtatott vagy elektronikus formában hasznosítható, forgalmazható nyilvános közlésre 
szánt szerzői alkotást tartalmazó írásmű vagy adat. 

Megújuló energiaforrás hasznosítása: olyan energiaforrás felhasználása, amely természeti 
folyamatok során folyamatosan rendelkezésre áll, vagy újratermelődik és ezáltal a fűtési/hűtési 
energiaigény, használati meleg víz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése 
megtörténik. Pl.: napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú rendszerek telepítése, napelemes 
rendszer kialakítása. 

Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb 
(egész évre vonatkoztatva), és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió 
eurónak megfelelő forintösszeg. 

Projekt terv: A projekt alapgondolatának részletes kidolgozása a Szigetköz – Mosoni-sík LEADER 
Egyesület szerint meghatározott lépések alapján, mely biztosítja a megvalósíthatóságot és a 
fenntarthatóságot (formanyomtatvány). 

Szolgáltató: a szolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás. 

Újszerű elem: a kedvezményezett szempontjából új, továbbfejlesztett termék, és/vagy szolgáltatás, a 
támogatási kérelem benyújtásának időpontjában meglévő kínálathoz viszonyítva új, vagy 
továbbfejlesztett, magasabb minőségű termék és/vagy szolgáltatás. 

Vásártér: olyan közösségi helyszín, ahol a helyi termék vagy szolgáltatás piacra kerülése mellett a 
település közösségi összetartó erejét növelő rendezvény is megvalósulhat. 

Térség: Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület által lefedett területhez tartozó 35 település 

 

 


