
 

 

1. sz. melléklet 

 

Fogalomjegyzék 

 

Agroturizmus: a mezőgazdasági területhez kapcsolódó falusi turizmus 

Aktív turizmus: olyan turizmusforma, amely esetében a turista utazásának motivációja valamilyen 
fizikai aktivitást igénylő szabadidős vagy sporttevékenység gyakorlása. Az aktív turizmus 
fogalomkörébe tartozik többek között a természetjárás, a kerékpáros turizmus, a vízi turizmus, a 
lovas turizmus, a horgász-, a vadász- és a kempingturizmus, a téli sportok. 

Átfogó marketing: A Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület által lefedett térségről vagy a térség 
egy részéről (legalább 10 települést érintő) szóló termék vagy szolgáltatás, amely a vevő igényeinek 
kielégítését szolgálja és a nyereség érdekében felhasznált releváns marketing eszköz (pl. molinó, 
kiadvány, taposótérkép, térkép, magazin).  

Csónak: olyan vízi jármű, amelynek testhossza a 6,2 m-t és motorteljesítménye a 4 kW-ot 
(motorcsónak) nem éri el 

Egyéb 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, 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 

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. 

Falusi turizmus: vidéki településeken folytatott vendéglátás, amely magában foglalja a szállást, az 
étkezési és programszervezési szolgáltatásokat egyaránt. A szabadidős tevékenység magában foglalja 
a hagyományos falusi környezet megőrzését, a mezőgazdaság (az földművelés és az állattenyésztés), 
a népi kultúra, a folklór, a népi építészet és mesterségek továbbélését, amely számottevően 
növelheti a falu népességmegtartó erejét. 

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

https://hu.wikipedia.org/wiki/Mez%C5%91gazdas%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mez%C5%91gazdas%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mez%C5%91gazdas%C3%A1g#.C3.81llatteny.C3.A9szt.C3.A9s
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A9pi_kult%C3%BAra&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9pzene
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A9pi_%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szet&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mesters%C3%A9g


 

 

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. 

Horgászturizmus: a szabadidő eltöltésének az a módja, amely elsősorban a horgászok igényeinek 
kiszolgálására alkalmas javak igénybevételére, illetőleg hasznosítására épül 

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. 

Indikátor: olyan objektíven mérhető jelzőszámok és mutatók, melyek az eredmények vagy 
teljesülések mennyiségi, minőségi vagy időbeni meghatározását adják. 

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

Kerékpáros turizmus: olyan szabadidős tevékenység, amelyet kerékpárral végeznek, az aktív 
turizmus egy formája, amely során a turista utazásának egyik célja valamilyen fizikai aktivitást igénylő 
szabadidős vagy sporttevékenység gyakorlása 

Lovas turisztikai szolgáltatás: lovagoltatáshoz, lovas oktatáshoz, lovas terápiához, terep- vagy 
túralovagláshoz, fogatoztatáshoz kapcsolódó turisztikai szolgáltatás 

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. 

Ökoturizmus: olyan szabadidős tevékenység, amely során a környezetért felelősséget vállaló turista 
utazásának fő motivációja a védett természeti és kulturális értékek felkeresése 

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). 

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

Turisztikai tevékenység: 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 2 §-ának q pontjában 
megfogalmazottak alapján az utazásszervezés, az utazásközvetítés, az idegenvezetés, a kereskedelmi 
szálláshely, idegenforgalmi információs és szolgáltató iroda működtetése, a magánszálláshely 
idegenforgalmi célú hasznosítása, a programszervezés és a turisztikai szolgáltatás (gyógy-, örökség-, 
kongresszusi és aktív turizmus igényeit kielégítő szolgáltatás) nyújtása.  

Vízi jármű:  vízi közlekedésre, szállításra, illetve úszó létesítmény továbbítására szolgáló - úszó 
munkagépnek, úszóműnek és úszóanyagok kötelékének nem minősülő - úszó létesítmény 

Vízi turizmus: olyan szabadidős tevékenység, amelyet vízben, vízen végeznek, az aktív turizmus egy 
formája, amely során a turista utazásának célja valamilyen fizikai aktivitást igénylő szabadidős vagy 
sporttevékenység gyakorlása hazánk álló és folyóvizein 

Zarándok turizmus: turizmus egy formája, amely során a zarándok legfőbb célja a szakrális értékek 
megismerése, a lelki egyensúly megteremtése. 

 

 


