
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

137/2008. (X. 18.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl szó ló 2007. évi XVII. tör -
vény 81. § (3) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján – a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1. § a) pont já ban meg ha tá ro zott feladat -
körömben el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A támogatás célja, jellege

1. §

A tá mo ga tás cél ja vi dé ki mun ka he lyek lét re ho zá sa vagy 
meg õr zé se ér de ké ben a vi dé ki tu riz mus for mák kö zül a
fenn tart ha tó fa lu si, ag ro- és öko tu risz ti kai fej lesz té sek,
 beruházások inf ra struk tu rá lis és szol gál ta tá si fel té te le i nek, 
mar ke ting jé nek tá mo ga tá sa.

Értelmezõ rendelkezések

2. §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) al kal mi fa lu si és ag ro tu risz ti kai szol gál ta tó te vé -

keny ség: a fa lu si és ag ro tu risz ti kai szol gál ta tó te vé keny -
ség rõl szó ló 136/2007. (VI. 13.) Korm. ren de let sze rin ti
 tevékenység;

b) öko tu riz mus: a ter mé sze ti ér té kek, ter mé sze ti te rü le -
tek meg is me ré sé re irá nyu ló olyan tu riz mus, amely ter mé -
szet kí mé lõ mó don, a ter mé szet vé del mi pri o ri tá sok biz to sí -
tá sá val va ló sul meg az arra al kal mas te rü le ten, mel let te
szol gál ja a he lyi né pes ség tár sa dal mi, gaz da sá gi elõ nyök -
höz ju tá sát;

c) ma gán szál lás hely: a ma gán szál lás he lyek idegen -
forgalmi célú hasz no sí tá sá ról szó ló 110/1997. (VI. 25.)
Korm. ren de let sze rint ha tó sá gi nyil ván tar tás ba vett fa lu si
szál lás hely vagy fi ze tõ ven dég lá tó hely;

d) if jú sá gi tu riz mus hoz kap cso ló dó mi nõ sé gi szál lás -
hely, tu ris ta ház: a nem üz le ti célú kö zös sé gi, sza bad idõs
szál lás hely-szol gál ta tás ról szó ló 173/2003. (X. 28.) Korm. 
ren de let 3. § (2) be kez dés c) pont já nak 2. al pont ja sze rin ti
szál lás hely;

e) fa lu si tu riz mus: a köz ség ben vagy más te le pü lé se ken 
fa lu si as tér ség ben tör té nõ ven dég fo ga dás, jel lem zõ en

szál lás-, ét ke zés- és prog ram szol gál ta tás, amely ke re té ben
a lá to ga tó meg is mer ke dik a falu jel leg ze tes életformá -
jával, ha gyo má nya i val, és ak tí van részt ve het an nak éle té -
ben;

f) ag ro tu riz mus: a me zõ gaz da ság te rü le té hez kapcso -
lódó fa lu si tu riz mus;

g) non pro fit szer ve zet: köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló
1997. évi CLVI. tör vény (a to váb bi ak ban: 1997. évi
CLVI. tör vény) 2. § (1) be kez dés a), b), c), d), g), va la mint
k) pont ja sze rin ti szer ve zet, az egye sü lé si jog ról szó ló az
1989. évi II. tör vény alap ján lét re ho zott egye sü let;

h) egy há zi jogi sze mély: a lel ki is me ret és val lás sza bad -
ság ról, va la mint az egy há zak ról szó ló 1990. évi IV. tör -
vény 13. § (2) és (3) be kez dé se sze rint;

i) hát rá nyos hely ze tû te rü let: a ked vez mé nye zett tér sé -
gek be so ro lá sá ról szó ló 311/2007. (XI. 17.) Korm. ren de -
let 2. szá mú mel lék le té ben fog lalt leg hát rá nyo sabb hely -
zetû kis tér sé gek, va la mint az ezek kel azo nos el bá nás ban
 részesülõ, a tár sa dal mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis
szem pont ból el ma ra dott, il let ve az or szá gos át la got je len -
tõ sen meg ha la dó mun ka nél kü li ség gel súj tott te le pü lé sek
jegy zé ké rõl szó ló 240/2006. (XI. 30.) Korm. ren de let ben
meg ha tá ro zott, tár sa dal mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis
szem pont ból el ma ra dott, vagy az or szá gos át la got je len tõ -
sen meg ha la dó mun ka nél kü li ség gel súj tott te le pü lé sek;

j) va dá szat ra jo go sult: a vad vé del mé rõl, a vad gaz dál -
ko dás ról, va la mint a va dá szat ról szó ló 1996. évi LV. tör -
vény 6. §-a sze rin ti jo go sult;

k) ha lá sza ti jog: a ha lá szat ról és a hor gá szat ról szóló
1997. évi XLI. tör vény ér tel mé ben – mint va gyon ér té kû
jog – a ha lá szat tal össze füg gõ jo go sult sá gok és kö te le zett -
sé gek összes sé ge, amely a víz tu laj don jo gá nak el vá laszt -
ha tat lan ré sze, a ha lá sza ti jo got az in gat lan-nyil ván tar tás -
ba be kell  jegyezni, a jog ha szon bér be ad ha tó;

l) cél te rü let: az in téz ke dé sen, al in téz ke dé sen be lül jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott cél, amely re a tá mo ga tott
 mûvelet irá nyul;

m) pon to zá si jegy zõ könyv: az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi
Vi dék fej lesz té si Alap ból nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo -
ga tás ról szó ló 1698/2005/EK ta ná csi ren de let 3. és 4. ten -
ge lyé nek ke re té ben meg ala ku ló he lyi ak ció cso por tok el is -
me ré si rend jé vel kap cso la tos egyes kér dé sek rõl szó ló
93/2007. (VIII. 29.) FVM ren de let alap ján elõ ze te sen el is -
mert he lyi kö zös sé gek ter ve zé si fo lya ma tá val, és a
LEADER cso por tok ki vá lasz tá sá val kap cso la tos egyes
kér dé sek rõl szó ló 147/2007. (XII. 4.) FVM ren de let [a to -
váb bi ak ban: 147/2007. (XII. 4.) FVM ren de let] alap ján
 kiválasztott LEADER he lyi ak ció cso port (a to váb bi ak ban: 
LEADER HACS) ál tal az ügy fél ké rel me alap ján, a ké re -
lem ér té ke lé sé nek elõ se gí té se ér de ké ben ki töl tött értéke -
lési do ku men tum;
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n) elõ ze tes pon to zá si jegy zõ könyv: a 147/2007.
(XII. 4.) FVM ren de let alap ján ki vá lasz tott he lyi vi dék fej -
lesz té si kö zös ség (a to váb bi ak ban: HVK) ál tal az ügy fél
ké rel me alap ján, a ké re lem ér té ke lé sé nek elõ se gí té se ér de -
ké ben ki töl tött ér té ke lé si do ku men tum;

o) ügy fél: e ren de let vo nat ko zá sá ban ügy fél le het az a
ter mé sze tes sze mély, mik ro-, kis- és kö zép vál lal ko zás,
 települési ön kor mány zat, ki sebb sé gi ön kor mány zat, il let -
ve ön kor mány za ti tár su lás, non pro fit szer ve zet és egy há zi
jogi sze mély, amely e ren de let ke re té ben fej lesz tést va ló sít 
meg a 4. szá mú mel lék let ér tel mé ben jo go sult te le pü lé sen;

p) kis lép té kû inf ra struk tu rá lis és rek re á ci ós fejlesz -
tések: a 2. szá mú mel lék let I. és II. pont já ban meg ha tá ro -
zott fej lesz té sek;

q) köz hasz nú te vé keny sé gek: az 1997. évi CLVI. tör -
vény V. fe je ze té ben meg ha tá ro zott, a tár sa da lom és az
egyén kö zös ér de ke i nek ki elé gí té sé re irá nyu ló kö vet ke zõ
– a szer ve zet lé te sí tõ ok ira tá ban sze rep lõ – cél sze rin ti
 tevékenységek: egész ség meg õr zés, be teg ség meg elõ zés,
gyó gyí tó-, egész ség ügyi re ha bi li tá ci ós te vé keny ség, szo -
ci á lis te vé keny ség, csa lád se gí tés, idõs ko rú ak gon do zá sa,
tu do má nyos te vé keny ség, ku ta tás, ne ve lés és ok ta tás,
 képességfejlesztés, is me ret ter jesz tés, kul tu rá lis te vé keny -
ség, kul tu rá lis örök ség meg óvá sa, mû em lék vé de lem, ter -
mé szet vé de lem, ál lat vé de lem, kör nye zet vé de lem, gyer -
mek- és if jú ság vé de lem, gyer mek- és if jú sá gi érdekkép -
viselet, hát rá nyos hely ze tû cso por tok tár sa dal mi esély -
egyen lõ sé gé nek elõ se gí té se, em be ri és ál lam pol gá ri jo gok
vé del me, a ma gyar or szá gi nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek -
kel, va la mint a ha tá ron túli ma gyar ság gal kap cso la tos
 tevékenység, sport, a mun ka vi szony ban és a pol gá ri jogi
jog vi szony ke re té ben meg bí zás alap ján foly ta tott sport te -
vé keny ség ki vé te lé vel, köz rend és köz le ke dés biz ton ság
vé del me, ön kén tes tûz ol tás, men tés, ka taszt ró fa el há rí tás,
re ha bi li tá ci ós fog lal koz ta tás, mun ka erõ pi a con hát rá nyos
hely ze tû ré te gek kép zé sé nek, fog lal koz ta tá sá nak elõ se gí -
té se – ide ért ve a mun ka erõ-köl csön zést is – és a kap cso ló -
dó szol gál ta tá sok, köz hasz nú szer ve ze tek szá má ra biz to sí -
tott – csak köz hasz nú szer ve ze tek ál tal igény be ve he tõ –
szol gál ta tá sok, bûn meg elõ zés és az ál do zat vé de lem;

r) rek re á ci ós szol gál ta tá sok: az ak tív, sza bad idõs te vé -
keny sé gek hez kap cso ló dó az egész ség meg õr zést cé lul ki -
tû zõ szol gál ta tá sok.

(2) E ren de let ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a me -
zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha lá sza ti tá -
mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já -
rás egyes kér dé se i rõl szó ló 2007. évi XVII. tör vény ben
(a to váb bi ak ban: Tör vény) és az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi
Vi dék fej lesz té si Alap társ fi nan szí ro zá sá ban meg va ló su ló
tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról
 szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM ren de let ben (a to váb bi ak -
ban: Vhr.) fog lal ta kat kell meg fe le lõ en  alkalmazni.

A támogatás tárgya

3. §

(1) E ren de let alap ján tá mo ga tás ve he tõ igény be az
aláb bi cél te rü le te ken:

a) a fa lu si tu riz mus hoz kap cso ló dó mi nõ sé gi ma gán -
szál lás he lyek és kap cso ló dó szol gál ta tá sok ki ala kí tá sa,
már mû kö dõ szál lás he lyek bõ ví té se, kor sze rû sí té se, aka -
dály men te sí té se, szol gál ta tá sa i nak fej lesz té se, ki vé ve a
ke res ke del mi és a fi ze tõ ven dég lá tó szál lás he lyek osz tály -
ba so ro lá sá ról, va la mint a fa lu si szál lás he lyek mi nõ sí té sé -
rõl szó ló 45/1998. (VI. 24.) IKIM ren de let 1. szá mú mel -
lék le te alap ján mû kö dõ ke res ke del mi szál lás he lyeket
(a to váb bi ak ban: 1. cél te rü let);

b) a vi dé ki tér sé gek ben az if jú sá gi tu riz mus hoz kap cso -
ló dó mi nõ sé gi szál lás he lyek és kap cso ló dó szol gál ta tá sok
ki ala kí tá sa, már mû kö dõ egy sé gek bõ ví té se, korszerûsí -
tése, aka dály men te sí té se és szol gál ta tá sa i nak fej lesz té se
(a to váb bi ak ban: 2. cél te rü let);

c) szál lás hely hez nem fel tét le nül kö tött – a vi dé ki te le -
pü lé sek ter mé sze ti erõ for rá sa i ra, me zõ gaz da sá gi, er dõ-,
vad- és hal gaz dál ko dá si adott sá ga i ra, kö zös sé gi-kul tu rá lis 
és gaszt ro nó mi ai örök sé gé re, nem ze ti táj há zak ra, skan ze -
nek re, bor pin cék re, mint vonz erõ re épü lõ – mi nõ sé gi és
kom plex ag ro- és öko tu risz ti kai szol gál ta tá sok ki épí té se,
már mû kö dõ szol gál ta tá sok bõ ví té se, kor sze rû sí té se, fej -
lesz té se és mar ke ting je, a fog lal koz ta tást elõ moz dí tó fej -
lesz té se az aláb bi te rü le te ken (a to váb bi ak ban: 3. cél te rü -
let):

ca) al kal mi fa lu si, ag ro tu risz ti kai szol gál ta tá sok,
cb) öko tu risz ti kai szol gál ta tá sok,
cc) lo vas tu risz ti kai szol gál ta tá sok,
cd) va dá sza ti tu riz mus hoz kap cso ló dó szol gál ta tá sok,
ce) er dei tu riz mus hoz és ter mé szet já rás hoz kap cso ló dó 

szol gál ta tá sok,
cf) hor gász tu risz ti kai szol gál ta tá sok,
cg) bor tu risz ti kai szol gál ta tá sok,
ch) ke rék pá ros tu riz mus hoz kap cso ló dó szol gál ta tá sok,
ci) vízi tu riz mus hoz kap cso ló dó szol gál ta tá sok,
cj) a cc)–ci) pon tok ban meg ha tá ro zott szol gál ta tá sok -

hoz kap cso ló dó gaszt ro nó mi ai szol gál ta tá sok.

(2) Az e ren de let sze rin ti tá mo ga tás ter mé sze ti és kör -
nye ze ti ér té ke ket ká ro sí tó, va la mint ezen ér té kek hoz zá -
fér he tõ sé gét kor lá to zó sport tu risz ti kai te vé keny ség (pl. te -
rep mo tor, quad, down hill te rep ke rék pá ro zás) cél já ra, va la -
mint egyé ni vál lal ko zók és gaz dál ko dó szer ve ze tek gaz da -
sá gon be lü li fej lesz té sé hez nem ve he tõ igény be.

(3) Az e ren de let alap ján tá mo gat ha tó te vé keny sé gek és
el szá mol ha tó ki adá sok az aláb bi ak:

a) a Vhr. 30. §-ában fog lal tak nak meg fe le lõ épí tés,
épü let fel újí tás, -kor sze rû sí tés, épü let gé pé szet;

b) a 3. szá mú mel lék let ben nem sze rep lõ, a szál lás he -
lyek, szol gál ta tá sok mû kö dé sét szol gá ló be ren de zé si tár -
gyak, esz kö zök;
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c) a 2. szá mú mel lék let I. és II. pont já ban sze rep lõ inf -
ra struk tu rá lis és rek re á ci ós fej lesz té sek ki épí té sé hez kap -
cso ló dó be szer zé sek;

d) a hor gá sza ti cél ese tén ár nyé kot adó, és a he lyi víz -
gaz dál ko dá si és ta laj adott sá gok nak meg fe le lõ fa fa jok
 telepítése;

e) a szol gál ta tás mû köd te té sé hez szük sé ges mi nõ sí té si
el já rás díja;

f) a Vhr. 31. §-ában meg ha tá ro zott egyéb el szá mol ha tó
ki adá sok.

(4) A (3) be kez dés b)–f) pont já ban sze rep lõ támogat -
ható te vé keny sé gek ön ál ló an nem sze re pel hetnek egy tá -
mo ga tá si ké re lem ben.

A támogatás mértéke, elszámolható kiadások

4. §

(1) Je len tá mo ga tás alap ján meg ítél he tõ összeg alap ját
az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés (a to váb bi ak -
ban: EK Szer zõ dés) 87. és 88. cik ké nek a de mi ni mis
 támogatásokra való al kal ma zá sá ról szó ló, 2006. de cem -
ber 15-i 1998/2006/EK ta ná csi ren de let (a to váb bi ak ban:
1998/2006/EK ta ná csi ren de let) ké pe zi. En nek ér tel mé -
ben:

a) a tá mo ga tás össze ge az 1998/2006/EK ta ná csi ren -
de let ha tá lya alá tar to zó ügy fe lek ese tén ügy fe len ként egy -
mást kö ve tõ há rom pénz ügyi év ben nem ha lad hat ja meg
a 200 000 eu ró nak meg fe le lõ fo rint össze get;

b) az 1998/2006/EK ta ná csi ren de let ha tá lya alá nem
tar to zó ügy fe lek ese té ben e ren de let ál tal tá mo ga tott cél te -
rü le tek vo nat ko zá sá ban há rom egy mást kö ve tõ pénz ügyi
év ben a meg ítélt tá mo ga tás össze ge nem ha lad hat ja meg a
200 000 eu ró nak meg fe le lõ fo rint össze get.

(2) E ren de let 3. § (1) be kez dés c) pont cg) al pont ja sze -
rin ti bor tu risz ti kai szol gál ta tás ese tén, az igény be vett cse -
kély össze gû tá mo ga tás össze ge leg fel jebb 100 000
 eurónak meg fe le lõ fo rint összeg.

(3) A tá mo ga tás mér té ke, ha az ügy fél:
a) ter mé sze tes sze mély, mik ro-, kis- és kö zép vál lal ko zás:
aa) a fej lesz tést hát rá nyos hely ze tû te rü le ten va ló sít ja

meg, ak kor az összes el szá mol ha tó ki adás 65%-a,
ab) egyéb te rü le ten az összes el szá mol ha tó ki adás 60%-a;
b) te le pü lé si ön kor mány zat, te le pü lé si ki sebb sé gi ön -

kor mány zat, ön kor mány za ti tár su lás, egy há zi jogi sze -
mély, non pro fit szer ve zet ese tén:

ba) amennyi ben a be ru há zás az ügy fél köz hasz nú te vé -
keny sé gé nek el lá tá sá hoz köt he tõ, az összes el szá mol ha tó
ki adás 100%-a,

bb) amennyi ben a be ru há zás az ügy fél nem köz hasz nú
te vé keny sé gé nek el lá tá sá hoz köt he tõ és hát rá nyos hely ze -
tû te rü le ten va ló sul meg, az összes el szá mol ha tó ki adás
65%-a,

bc) amennyi ben a be ru há zás az ügy fél nem köz hasz nú
te vé keny sé gé nek el lá tá sá hoz köt he tõ, az összes el szá mol -
ha tó ki adás 60%-a.

(4) Költ ség ve té si szer vek ese té ben az Eu ró pai Me zõ -
gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból nyúj tan dó vi dék fej -
lesz té si tá mo ga tás ról szó ló 1698/2005/EK ta ná csi ren de let 
71. cikk (3) bekezdés a) pont ja alap ján a tá mo ga tás szá mí -
tá sá nak alap ja az összes net tó el szá mol ha tó ki adás.

(5) Nem tá mo gat ha tó az a tá mo ga tá si ké re lem, amely
ese tén a tá mo ga tá si összeg nem éri el az 1200 eu ró nak
meg fe le lõ fo rint össze get.

(6) A 3. § (3) be kez dés b) pont já ban sze rep lõ el szá mol -
ha tó ki adás mér té ke nem ha lad hat ja meg a 3. § (3) be kez -
dés a) és c) al pont ja sze rin ti, el szá mol ha tó ki adás 30%-át.

(7) E ren de let alap ján az ügy fél ki zá ró lag egy támoga -
tási ké rel met nyújt hat be tá mo ga tá si idõ sza kon ként, amely 
azon ban több tá mo ga tá si cél te rü let re is irá nyul hat és
 különbözõ hely raj zi szá mú in gat la non meg va ló su ló fej -
lesz tést is tar tal maz hat. E ren de let alap ján az ügy fél újabb
tá mo ga tá si ké rel met ki zá ró lag a ko ráb bi fej lesz tés utol só
ki fi ze té si ké rel mé nek be adá sát kö ve tõ en nyújt hat be.

(8) Az egyéb el szá mol ha tó ki adá sok te kin te té ben, ha
 eltérõ tá mo ga tá si in ten zi tá sok ke rül nek meg ál la pí tás ra,
egy sé ge sen a leg ala cso nyabb in ten zi tást kell fi gye lem be
ven ni.

(9) A jó vá ha gyott el szá mol ha tó ki adá sok mér té ke és
ará nya nem ha lad hat ja meg az épí té si nor ma gyûj te mény -
ben (a to váb bi ak ban: ÉNGY) be azo no sít ha tó té te lek
 vonatkozásában az el szá mol ha tó ki adás, ÉNGY sze rin ti
re fe ren cia árát.

A támogatás igénybevételének feltételei

5. §

(1) Tá mo ga tás igény be vé te lé re jo go sult:
a) a 2. § (1) be kez dés o) pont já ban meg ha tá ro zott ügy -

fél;
b) az a) pont ban sze rep lõ ügy fél a 3. § (1) be kez dés

c) pont cd) al pont já ban sze rep lõ cél te rü let re irá nyu ló fej -
lesz tés ese tén ki zá ró lag ak kor, ha a fej lesz tés sel érin tett
 területen va dá szat ra jo go sult;

c) ön kor mány za ti tár su lás ese té ben a he lyi ön kor mány -
za tok tár su lá sa i ról és együtt mû kö dé sé rõl szó ló 1997. évi
CXXXV. tör vény 16. §-ában meg ha tá ro zot tól ön ál ló jogi
sze mé lyi ség gel ren del ke zõ tár su lás jo go sult ké re lem be -
nyúj tá sá ra és a fej lesz tés csak a 4. szá mú mel lék let sze rin ti
te le pü lé sen va ló sul hat meg.

(2) Az ügy fél nek a fej lesz tést a 4. szá mú mel lék le tben
sze rep lõ te le pü lé sen vagy kül te rü le tén, la kó he lyén, szék -
he lyén,  telephelyén vagy fi ók te le pén; a va dá szat ra és a ha -
lá szat ra jo go sult ügy fél nek a 4. szá mú mel lék let ben sze -
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rep lõ te le pü lésen vagy kül te rü le tén fek võ jog sze rû en hasz -
nált in gat la nán kell meg va ló sí ta nia.

(3) Az ügy fél szék he lye vagy te lep he lye sze rint il le té -
kes LEADER HACS vagy HVK ter ve zé si te rü le tén meg -
va ló su ló fej lesz té sek tá mo gat ha tó ak.

(4) Ha az ügy fél nek a me zõ gaz da sá gi te vé keny sé gé bõl
szár ma zó ár be vé te le az 50%-ot meg ha lad ja, ak kor a fej -
lesz tést ki zá ró lag gaz da sá gon kí vül je len leg is vég zett te -
vé keny sé ge ke re té ben va ló sít hat ja meg. Ki vé telt ké pez
e ren del ke zés alól a 3. § c) pont cg) al pont já ban meg ha tá -
ro zott szol gál ta tás fej lesz tés.

(5) A tá mo ga tás sal meg va ló sí ta ni kí vánt fej lesz tés ese -
tén az érin tett in gat lan hoz tar to zó te lek:

a) alap te rü le té nek nagy sá ga új ma gán szál lás hely és
 telepített sá tor tá bor ki ala kí tá sa ese tén leg alább 500 m2, új
if jú sá gi szál lás hely, gyer mek- és if jú sá gi tá bor, tu ris ta ház
ki ala kí tá sa ese tén leg alább 2000 m2;

b) az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl szó ló
1997. évi LXXVIII. tör vény 2. § 6. pont já ban fog lal tak
sze rint meg kö ze lít he tõ.

(6) A 3. § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott, a
 falusi tu riz mus hoz kap cso lo dó mi nõ sé gi ma gán szál lás he -
lyek fej lesz tése ese tén, a tá mo ga tás igény be vé te lé nek fel -
té te le, hogy a fej lesz tés sel ki ala kí tott (lét re ho zott, bõ ví tett, 
fel újí tott) szál lás hely az aláb bi fel té te lek nek ele get te gyen:

a) a ke res ke del mi és a fi ze tõ ven dég lá tó szál lás he lyek
osz tály ba so ro lá sá ról, va la mint a fa lu si szál lás he lyek
 minõsítésérõl szó ló 45/1998. (VI. 24.) IKIM ren de let alap -
ján leg alább négy nap ra for gós mi nõ sí tés;

b) leg alább 6 fé rõ hely;
c) a sa ját hasz ná la tú he lyi sé gek tõl/lak rész tõl való el kü -

lö ní tett ség;
d) össz kom fort.

(7) A 3. § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott cél ra 
irá nyu ló fej lesz tés ese tén a nem üz le ti célú kö zös sé gi sza -
bad idõs szál lás hely-szol gál ta tás ról szó ló, leg alább 30 fé -
rõ he lyes, leg alább „B” ka te gó ri á jú gyer mek- és if jú sá gi
 tábor, te le pí tett sá tor tá bor, vagy „A” ka te gó ri á jú tu ris ta -
ház, en ge dé lye zett if jú sá gi szál lás hely tá mo gat ha tó.

(8) A Vhr. 23. § (1) be kez dés b) pont já tól el té rõ en az
üze mel te té si kö te le zett ség az utol só ki fi ze té si ké re lem be -
nyúj tá sá tól szá mí tott öt évig tart.

(9) Az ügy fél kö te les az üze mel te té si kö te le zett ség
alatt:

a) a 3. § (1) be kez dés a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott
cél te rü le tek re irá nyu ló fej lesz tés ese tén a ven dé gek nek
leg alább két fé le szol gál ta tást kí nál ni – amely bõl az egyik
más szol gál ta tó val tör té nõ meg ál la po dás alap ján is nyújt -
ha tó – az aláb bi ak kö zül:

aa) ét kez te tés,
ab) sza bad idõs sport vagy rek re á ci ós szol gál ta tás,
ac) ve ze tett tú rá zá si le he tõ ség,
ad) ter mé sze ti vagy kul tu rá lis ér té kek meg is mer te té se,

be mu ta tá sa;

b) a 3. § (1) be kez dés c) pont cc)–cj) al pont ja i ban meg -
ha tá ro zott cél te rü le tek re irá nyu ló be ru há zás ese tén az ügy -
fél ál tal meg ha tá ro zott nyit va tar tá si idõ ben tu ris ták  által
igény be ve he tõ üz let sze rû szol gál ta tást nyúj ta ni;

c) a 3. § (1) be kez dés c) pont ja ca) al pont já ban meg ha -
tá ro zott cél te rü let re irá nyu ló fej lesz tés ese tén – a fa lu si és
ag ro tu risz ti kai szol gál ta tó te vé keny ség rõl szó ló 136/2007. 
(VI. 13.) Korm. ren de let sze rin ti – nyil ván tar tás ba vett
 alkalmi fa lu si és ag ro tu risz ti kai szol gál ta tó te vé keny sé get
vé gez ni;

d) a 3. § (1) be kez dés c) pont ja cc) al pont já ban meg -
határozott cél te rü le tek re irá nyu ló fej lesz tés ese tén leg -
alább a Ma gyar Lo vas Tu risz ti kai Szö vet ség sze rin ti
 három pat kós mi nõ sí té sû lo vas szol gál ta tást vé gez ni;

e) a 3. § (1) be kez dés c) pont ja cd) al pont já ban meg -
határozott cél te rü let re irá nyu ló fej lesz tés ese té ben a Me -
zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal (a to váb bi ak ban:
MgSzH) te rü le ti szer ve ál tal el len õr zött va dá sza ti jo go -
sult ság gal ren del kez ni;

f) a 3. § (1) be kez dés c) pont ja cf) al pont já ban meg ha tá -
ro zott cél te rü let re irá nyu ló fej lesz tés ese tén hor gász tu ris -
ták szá má ra biz ton sá go san és hi gi é ni ai he lyi sé gek kel
 kiépített in gat la non, az MgSzH te rü le ti szer ve ál tal el len -
õr zött ha lá sza ti és hor gá sza ti jo go sult ság gal ren del kez ni;

g) a ké pe sí tés hez kö tött te vé keny ség vég zé se ese tén
a vo nat ko zó kü lön jog sza bá lyok ban elõ írt ké pe sí té si kö ve -
tel mé nyek nek sa ját maga vagy mun ka vál la ló ja, vagy jogi
sze mély ese té ben a sze mé lye sen köz re mû kö dõ tag ja ál tal
ele get ten ni;

h) tag sá got fenn tar ta ni tu risz ti kai szak mai szer ve zet -
ben és csat la koz ni an nak mi nõ sí té si vagy pro mó ci ós rend -
sze ré hez, így kü lö nö sen te rü le ti, re gi o ná lis, or szá gos
egye sü let hez, szö vet ség hez, tu risz ti kai ter mék, nemzet -
közi véd jegy vagy mi nõ sí té si rend szer hez;

i) a 3. § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott, a fa -
lu si tu riz mus hoz kap cso lo dó mi nõ sé gi ma gán szál lás he -
lyek fej lesz tés ese tén a Fa lu si és Ag ro tu riz mus Or szá gos
Szö vet sé ge (a to váb bi ak ban: FATOSZ) ál tal el is mert mi -
nõ sí tõk ál ta li mi nõ sí tés nek meg fe le lõ szol gál ta tást nyúj -
tani.

(10) Az e ren de let alap ján meg va ló su ló fej lesz té sek a
Vhr. ren del ke zé se i tõl el té rõ en csak ab ban az eset ben kezd -
he tõ ek meg, ha az ügy fél ren del ke zik a tá mo ga tá si ké re -
lem nek helyt adó ha tá ro zat tal.

A támogatási kérelem benyújtása

6. §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met 2008. ok tó ber 19. és 2008.
no vem ber 30. kö zött, ezt kö ve tõ en éven te

a) má jus 1. és má jus 31.,
b) ok tó ber 1. és ok tó ber 31.

kö zött le het be nyúj ta ni a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz -
té si Hi va tal (a to váb bi ak ban: MVH) ki ren delt sé gé hez, az
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MVH ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon vagy az
elekt ro ni kus ké re lem be nyúj tás al kal ma zá sá ról szó ló
80/2008. (IV. 4.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze -
rint az elekt ro ni kus ûr lap ki töl tõ szol gál ta tás se gít sé gé vel
elõ ál lí tott elekt ro ni kus ûr la pon, ügy fél kap un ke resz tül
írott for má ban.

(2) Ügy fél kap un ke resz tül tör té nõ ké re lem be nyúj tás
ese tén a tá mo ga tá si ké re lem mel lék le te it írott for má ban
pos tai úton kell be nyúj ta ni, az ügy fél kap un keresz tül be -
nyúj tott ké re lem mel azo nos tá mo ga tá si ké re lem benyúj -
tási idõ szak ban, az MVH ki re ne delt sé gé hez.

(3) A LEADER HACS-nak és a HVK-nak az ügy fél
írás be li meg ha tal ma zá sa alap ján, a tá mo ga tá si ké re lem ré -
szét ké pe zõ, pon to zá si jegy zõ köny vet, va la mint elõ ze tes
pon to zá si jegy zõ köny vet, leg ké sõbb a tá mo ga tá si ké re lem
benyúj tási idõ sza ká nak utol só nap ját kö ve tõ 20 na pon be -
lül kell az MVH ki ren delt sé gé hez meg kül de nie.

(4) A tá mo ga tá si ké re lem hez csatolni kell:

a) te le pü lé si ön kor mány zat, ki sebb sé gi ön kor mány zat,
il let ve ön kor mány za ti tár su lás ügy fél ese tén az érin tett
 önkormányzat kép vi se lõ-tes tü le té nek vagy tár su lá si ta -
nács nak a be ru há zás meg va ló sí tá sá ról szó ló ha tá ro zat
 kivonatát;

b) non pro fit szer ve zet ügy fél ese tén a be jegy zést iga zo -
ló ok irat hi te les má so la tát;

c) egy há zi jogi sze mély ügy fél ese tén a fe let tes egy há zi 
szerv vagy az egy há zi fõ ha tó ság ál tal ki adott, egy há zi jogi
sze mé lyi sé get ta nú sí tó ok irat ról szó ló iga zo lást;

d) a Vhr. 27. § (1) be kez dés h) pont já ban fog lal tak nak
meg fe le lõ pénz ügyi ter vet, ha a ké rel me zett  támogatás
össze ge az 5 000 000 fo rin tot nem ha lad ja meg;

e) a Vhr. 27. § (1) be kez dés i) pont já ban fog lal tak nak
meg fe le lõ en, amennyi ben az ügy fél ter mé sze tes sze mély,
mik ro-, kis- és kö zép vál lal kozás pénz ügyi és üz le ti ter vet;
amennyi ben az ügy fél te le pü lé si ön kor mány zat, te le pü lé si
ki sebb sé gi ön kor mány zat, ön kor mány za ti tár su lás, egy há -
zi jogi sze mély vagy non pro fit szer ve zet pénz ügyi és mû -
köd te té si és fenn tart ha tó sá gi ter vet, ha a ké rel me zett tá mo -
ga tás össze ge az 5 000 000 fo rin tot meg ha lad ja;

f) va dá szat ra, ha lá szat ra, hor gá szat ra jo go sult ügy fél
ese tén az MgSzH ál tal ki adott, az ügy fél nek az üze mel te -
té si kö te le zett ség idõ tar ta má ig ér vé nyes jo go sult sá gá ról
szó ló ha tá ro zat hi te les má so la tát;

g) az ér té ke lés hez az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro -
zott iga zo lá so kat, nyi lat ko za to kat, do ku men tu mo kat;

h) a 147/2007. (XII. 4.) FVM ren de let alap ján ki vá lasz -
tott LEADER HACS vagy HVK ál tal ki ál lí tott pon to zá si
jegy zõ köny vet vagy elõ ze tes pon to zá si jegy zõ köny vet,
amely a ké re lem nem hi ány pó tol tat ha tó kö te le zõ mel lék le -
tét ké pe zi,  hiánya a ké re lem el uta sí tá sát von ja maga után;

i) az 1998/2006/EK ta ná csi ren de let ha tá lya alá tar to zó
szer ve ze tek ese té ben az ügy fél ál tal az adott pénz ügyi év -
ben, va la mint az elõ zõ két pénz ügyi év ben igény be vett
cse kély össze gû tá mo ga tás ról szó ló nyi lat ko za tát.

A támogatási kérelem elbírálása

7. §

A tá mo ga tá si ké rel met az MVH az e ren de let ben meg -
ha tá ro zott fel té te lek sze rint bí rál ja el és az 1. szá mú mel -
lék let ben meg ha tá ro zott pon to zá si rend szer alap ján vég -
zett ér té ke lés sel, va la mint a Tör vény 32. § (1) be kez dés
c) pontja sze rin ti rang sor ál lí tá sá val dön tést hoz. A Tör -
vény alap ján vég zett ér té ke lé si el já rás le foly ta tá sa so rán az 
MVH fi gye lem be ve szi a LEADER HACS vagy a HVK ál -
tal meg ál la pí tott pont szá mot.

Kifizetési kérelem benyújtása

8. §

(1) A ki fi ze té si ké rel met 2009-tõl kez dõ dõ en éven te:

a) ja nu ár 1–31.,

b) áp ri lis 1–30.,

c) jú li us 1–31.,

d) ok tó ber 1–31.

kö zött le het be nyúj ta ni az MVH ki ren delt sé gé hez, az
MVH ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon vagy az
elekt ro ni kus ké re lem be nyúj tás al kal ma zá sá ról szó ló
80/2008. (IV. 4.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze -
rint, az elekt ro ni kus ûr lap ki töl tõ szol gál ta tás se gít sé gé vel
elõ ál lí tott elekt ro ni kus ûr la pon, ügy fél kap un ke resz tül
írott for má ban.

(2) Az utol só ki fi ze té si ké re lem hez csa tol ni kell:

a) a 3. § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott, a fa -
lu si tu riz mus hoz kap cso lo dó mi nõ sé gi ma gán szál lás hely
fej lesz té se ese tén a ma gán szál lás he lyek ide gen for gal mi
célú hasz no sí tá sá ról szó ló 110/1997. (VI. 25.) Korm. ren -
de let 2. §-a sze rin ti nyil ván tar tás ba vé tel rõl  szóló iga zo lást 
és a ke res ke del mi és a fi ze tõ ven dég lá tó szál lás he lyek osz -
tály ba so ro lá sá ról, va la mint a fa lu si szál lás he lyek mi nõ sí -
té sé rõl szó ló 45/1998. (VI. 24.) IKIM ren de let 3. szá mú
mel lék le te sze rin ti a FATOSZ ál tal el is mert mi nõ sí tõk
osz tály ba so ro lás ról szó ló ok irat máso latát;

b) a 3. § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fej -
lesz tés ese tén a nem üz le ti célú kö zös sé gi, sza bad idõs
szál lás hely szol gál ta tás ról szó ló 173/2003. (X. 28.) Korm.
ren de let 14. §-a sze rint ki adott iga zo lást;

c) a 3. § (1) be kez dés c) pont ca) al pont já ban meg ha tá -
ro zott fej lesz tés ese tén a fa lu si és ag ro tu risz ti kai szol gál ta -
tó te vé keny ség rõl szó ló 136/2007. (VI. 13.) Korm. ren de -
let 2. § (1) be kez dése sze rint ki adott iga zo lást;

d) a 3. § (1) be kez dés c) pont cc) al pontj ában meg ha tá -
ro zott fej lesz té sek ese tén a szol gál ta tás mi nõ sí té sé rõl szó -
ló iga zo lást;

e) tu risz ti kai szak mai szer ve ze ti tag ság iga zo lá sát.
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Jogkövetkezmények

9. §

(1) Ha az ügy fél ál tal re a li zált (szál lás adás ból vagy
szol gál ta tás ból szár ma zó) ár be vé tel az üze mel te té si kö te -
le zett ség ne gye dik nap tá ri évé ben 30%-nál na gyobb mér -
ték ben ma rad el a ne gye dik évre vál lalt ár be vé tel tõl, ak kor
a 30%-ot meg ha la dó csök ke né sén túl szá za lék pon ton ként
a tá mo ga tá si összeg 5%-át kö te les vissza fi zet ni.

(2) Ha az ügy fél a tá mo ga tá si ké re lem ben vál lalt át la gos 
fog lal koz ta tot ti lét szám nál ke ve seb bet fog lal koz tat az
üze mel te té si kö te le zett ség har ma dik évé tõl kez dõ dõ en,
ak kor kö te les a tá mo ga tá si összeg bõl – hi ány zó fog lal koz -
ta tot tan ként egy szer – a tá mo ga tá si összeg 5%-ának meg -
fe le lõ összeg, de leg alább 300 000 fo rint vissza fi ze té sé re.

(3) Amennyi ben az 1. szá mú mel lék let sze rint nyi lat ko -
zat tal alá tá masz tott pon to zá si szem pon tok el len õr zé se
 során ki de rül, hogy az ügy fél nem va lós ada tot szol gál ta -
tott, ak kor a ki fi ze tett tá mo ga tás jo go su lat la nul igény be
vett tá mo ga tás nak mi nõ sül és az ügy fél tá mo ga tás hoz való 
jo go sult sá ga meg szû nik.

Záró rendelkezés

10. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11. §

Ez a ren de let az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz -
té si Alap ból nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról szó ló 
1698/2005/EK ta ná csi ren de let 55. cik ké nek vég re haj tá sá -
hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 137/2008. (X. 18.) FVM rendelethez 
 

Értékelési szempontok 
 

1.1 Az alábbi helyi közösségek vonatkozásában alkalmazandó pontozás: 
 

1. Dél-Zempléni Nektár LEADER Nonprofit Vidékfejlesztési Kft. 
2. Abaúj Leader Egyesület közhasznú társadalmi szervezet 
3. Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület  
4. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület  
5. Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület  
6. Dél-balatoni LEADER  Nonprofit Vidékfejlesztési Zrt. 
7. Dél-Baranya határmeni települések Egyesülete/Ormánság 

8. DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködés Helyi Közössége Közhasznú 
Egyesület  

9. Duna Összeköt Egyesület  
10. Dunamelléki Leader Egyesület 
11. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 
12. Eger vidék kincsei Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.  
13. Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.  
14. Észak Hevesi Vidék Fejlődéséért Közhasznú Egyesület  
15. Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület  
16. Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület 
17. Hajdúvölgy - Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület 
18. HAJT-A Csapat Egyesület  
19. Kiskunok Vidékéért Egyesület 
20. Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 
21. Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 
22. Pannónia Kincse Leader Egyesület  
23. Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület  
24. Rinya-Dráva Szövetség Egyesület 
25. Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület 
26. Szinergia Egyesület  
27. Tisza-tó Térsége Leader Egyesület 
28. Tiszazugért Leader Nonprofit Kft.  
29. UTIRO Leader Egyesület/Nyugat Kapuja 
30. ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft./Kunsági HK 
31. Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség közhasznú egyesület 
32. Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület 
33. Zengő-Duna Vidékfejlesztési Egyesület 
34. Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft 
35.  Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület 
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 Szakmai szempontok  

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 
Értékeléshez 

rendelhető 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek és/vagy természeti 
és/vagy kulturális értékek bemutatására 
irányul: 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 

• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 
értékek közül egy típus bemutatása  
 

• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 
álló értékek közül legalább egyet – együtt-
működési megállapodás alapján vagy saját 
szervezésben – programként tervez bemutatni  
 

• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 

• Igen a kérlemnek részét képezi egy 
nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérlemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 

• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
4.Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 

• Igen 
 

• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 
Értékeléshez 

rendelhető 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. (bele értve az önfoglalkoztatást) 
 

• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 

• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 

• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
• Nem hoz létre új munkahelyet 
 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
0 pont

6. Hátrányos helyzetű munkavállalót 
foglalkoztat:  

– nő,  
– 25 év alatti pályakezdő fiatal,  
– fogyatékkal élő,  
– 40 évnél idősebb, 2 vagy több 10 éven 

aluli gyermeket nevelő munkavállaló 
– 10 éven aluli gyereket nevelő egyedülálló 

munkavállaló 
 
 

• Legalább két fő munkavállalót 
foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást)  

 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 
 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg : 
 

• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-én hatályos 
KSH adatok alapján. (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
 

1 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Összes, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 
nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 
 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 

• Igen 
 

• Nem 

Kérelem alapján, 
tervdokumentáció alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 
Értékeléshez 

rendelhető 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 

• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

0 pont



 
 
 
 
17834 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/149. szám 

13. A kérlem HVS-hez való illeszkedése: 
 

• A kérelemben megjelölt fejlesztés 
megjelenik a HVS-ben 

 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

került nevesítésre a HVS-ben 

HVS 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 

• Igen 
 

• Nem 

Kérelem, HVS 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont
   

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot,  
akkor 2 pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot,  
akkor a 2 pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot,  
akkor 2 pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot  
akkor 4 pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont 

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.36. "A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület területén alkalmazandó 

pontozás: 
 

Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 

2 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

10 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

1 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

0 pont 
 

0 pont 
 

0 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

7 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

12 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

0 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

 
Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.37. 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 
 
Szakmai szempontok  

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

8 pont 
 

6 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

10 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

15 pont 
 

12 pont 
 

10 pont 
 

8 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

8 pont 
 

3 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

4 pont 
 

3 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

5 pont 
 

3 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

15 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 
 

5 pont 
 

2 pont
 Összesen: 75 pont
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

 
Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.38. A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

15 pont 
 
 

10 pont 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont



 
 
 
 
2008/149. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 17859 
 

Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
 

1 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

0 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

 
Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.39. Alpokalja Ikvamente Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 
 

Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
 

1 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

0 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont
 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

 
Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.40. Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

10 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

6 pont 
 
 
 

4 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

1 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

4 pont 
 

3 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

6 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

6 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

5 pont 
 

3 pont



 
 
 
 
2008/149. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 17879 
 
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

30 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 
 

1 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 



 
 
 
 
17882 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/149. szám 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

 
Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont 

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.41. Bihar Sárrét Összefogás Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok  

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális értékek 
bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján vagy 
saját szervezésben – programként tervez 
bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű turisztikai 
vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

8 pont 
 

4 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok  

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

10 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

4 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, gyesről 
gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

8 pont 
 
 
 

5 pont 
 

3 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

4 pont 
 

3 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új tevékenység 
vagy beruházás során alkalmazza az 
energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása  

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

5 pont 
 

2 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

7 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.42. Borsod-Torna-Gömör Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 

4 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
 

2 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

1 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

3 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

 
Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.43. Bükk-Miskolc Térségi Vidékfejlesztési non-profit Kft. területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

5 pont 
 
 

3 pont 
 
 
 
 
 

1 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

8 pont 
 
 

6 pont 
 

4 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

10 pont 
 

5 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

12 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

10 pont 
 

8 pont 
 

4 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

6 pont 
 
 
 

5 pont 
 

3 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

4 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

6 pont 
 

5 pont 
 

4 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

4 pont 
 

  3 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

6 pont 
 

0 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

15 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.44. Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

9 pont 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

8 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

8 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

10 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
 

1 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

0 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

10 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.45. Dél-Borsodi LEADER Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

3 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

4 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 
Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez 

rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
 

1 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

0 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.46. Déli Napfény Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

9 pont 
 
 
 
 
 

8 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

10 pont 
 

8 pont 
 

6 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

8 pont 
 

6 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

5 pont 
 

5 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  2 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

2 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

10 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

3 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.47. Dél-Mátra Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

8 pont 
 

6 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

10 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

15 pont 
 

12 pont 
 

10 pont 
 

8 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

15 pont 
 
 
 

10 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

4 pont 
 

3 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

5 pont 
 

3 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

10 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.48. Éltető Balaton-felvidékért Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

8 pont 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

8 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

8 pont 
 

4 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

4 pont 
 

3 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

2 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.49. Észak-kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

0 pont 
 
 

6 pont 
 
 
 
 
 

8 pont 
 

2 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

0 pont 
 
 

12 pont 
 

5 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

15 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

0 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

2 pont 
 

6 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

0 pont 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

  10 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

8 pont 
 

6 pont 
 

0 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 pont 
 
 
 

6 pont 
 

  2 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

0 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.50. Észak-Kelet Pest Megyei Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

6 pont 
 

6 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

8 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

0 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

10 pont 
 

8 pont 
 

6 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

4 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

0 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

10 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.51. Észak-Tolna Hegyhát Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
 

1 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

0 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

5 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.52. Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

2 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

4 pont 
 

1 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

0 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.53. Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

0 pont 
 

4 pont 
 

5 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

0 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.54. Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
 

1 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

0 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.55. Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület területén 

alkalmazandó pontozás: 
 

Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
0 pont

 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

6 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
 

1 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

1 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.56. GERJE-SZTŐK Helyi Vidékfejlesztési Közösség egyesület területén alkalmazandó 

pontozás: 
 

Szakmai szempontok 
Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez 

rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a térségben 
történelmi vagy kulturális múlttal rendelkező) 
mesterségek alapján, tevékenységek, természeti és 
kulturális értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek közül 

két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek közül 

egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló értékek 

közül legalább egyet – együttműködési megállapodás 
alapján vagy saját szervezésben – programként tervez 
bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e természeti, 
kulturális vagy egyéb nemzetközi, országos vagy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi vagy 

országos jelentőségű turisztikai vonzerő bemutatása; 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy regionális 

jelentőségű turisztikai vonzerő bemutatása; 
• A fejlesztés térségében nincs turisztikai vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 

10 pont 
 

5 pont 
0 pont

3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre új típusú 
vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt együttműködés 
keretében kívánja a fejlesztést megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési 
megállapodás 

 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag 
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése 
a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 

12 pont 
 

10 pont 
 

8 pont 
 

6 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 177/2005. 
kormányrendelet 2. § e) pontja szerinti megváltozott 
munkavégző képességű és /vagy pályakezdő 
munkavállalót (pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat (beleértve 

az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót foglalkoztat (beleértve 

az önfoglalkoztatást) 
 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

8 pont 
 

6 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek 
mellékletei alapján 

 
 

5 pont 
 

3 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 
száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem 
benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján 
(települési 
lakosságszám több 
település 
összefogásával 
megvalósuló 
fejlesztés esetén 
összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
 

1 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás akadálymentesítése is 
megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló 
fejlesztés teljes (nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is biztonságosan 
használhatóvá válik az épület) akadálymentesítésére 
sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében, vagy nem teljes 
akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, 
tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 
beruházás során alkalmazza az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 
a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, 
tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megőrzéséhez, a fejlesztés által érintett – helyben élő, 
dolgozó emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás kiépítését 
célozza meg a kérelem (célterületek kapcsolódása 
alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

0 pont
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés illeszkedik a HVS-

hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem illeszkedik a 

HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
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14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 
projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS 
alapján  

 
5 pont 

 
0 pont

 Összesen: 75 pont
 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont 

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 



 
 
 
 
2008/149. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 18029 
 

 
1.57. Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
 

1 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

0 pont



 
 
 
 
18032 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/149. szám 

13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.58. HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

8 pont 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

8 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont



 
 
 
 
2008/149. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 18039 
 

Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

8 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
 

1 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

2 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

2 pont 
 

1 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

25 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 



 
 
 
 
18044 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/149. szám 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.59. Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
 

1 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

0 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.60. Hortobágyi Leader Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

6 pont 
 
 
 
 
 

4 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

8 pont 
 

5 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

10 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

6 pont 
 

2 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

2 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

4 pont 
 

3 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

8 pont 
 

4 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

10 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 



 
 
 
 
18062 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/149. szám 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.61. Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

8 pont 
 
 

6 pont 
 

3 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

7 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
 

1 pont



 
 
 
 
2008/149. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 18067 
 
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  2 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

8 pont 
 

3 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

0 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.62. Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális 
múlttal rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a 

fenti értékek közül két típus 
bemutatása  

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a 

fenti értékek közül egy típus 
bemutatása  

 
• Igen, a fenti, de máshol/más 

tulajdonában álló értékek közül 
legalább egyet – együttműködési 
megállapodás alapján vagy saját 
szervezésben – programként tervez 
bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 

3 pont 
 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben 
van-e természeti, kulturális vagy egyéb 
nemzetközi, országos vagy regionális 
jelentőségű turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos 
jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai 
vonzerő bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs 
turisztikai vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

8 pont 
 

6 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e 
létre új típusú vagy kínálatbővítő 
szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 

5 pont 
 

3 pont
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4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a 
fejlesztést megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

5 pont
 Összesen: 35 pont

Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 
hónap átlag létszámához képest a 
foglalkoztatottak számának bővítése a 
fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új 

munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új 

munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 
 

4 pont 
 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű 
és/vagy a 177/2005. kormányrendelet 2. § 
e) pontja szerinti megváltozott 
munkavégző képességű és /vagy 
pályakezdő munkavállalót (pályakezdő 
fiatal, női, fogyatékkal élő, gyesről 
gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást)  

 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

6 pont 
 

3 pont
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7. A beruházás hátrányos helyzetű 
területen valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település 
állandó lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

4 pont 
 

3 pont
9. A beruházással érintett épületek 
(kiszolgáló létesítmények) vagy 
szolgáltatás akadálymentesítése is 
megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben 

megfogalmazott, e rendeletben 
támogatható tevékenység keretében 
megvalósuló fejlesztés teljes (nem 
csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő 
számára is biztonságosan 
használhatóvá válik az épület) 
akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, 

de nem az összes beruházás 
tekintetében, vagy nem teljes 
akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során 
alkalmazza az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erőforrások 
használatát vagy a környezetbarát és 
környezetkímélő technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

3 pont
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11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú 
megőrzéséhez, a fejlesztés által érintett – 
helyben élő, dolgozó emberek 
környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) 
szolgáltatás kiépítését célozza meg a 
kérelem (célterületek kapcsolódása 
alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

1 pont
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

nem illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben 
megjelölt komplex projekt 
megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont
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Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
 
 

Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
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Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
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Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
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számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
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Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.63. Jászsági Kistérségi Helyi közösség Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

6 pont 
 
 
 
 
 

4 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

8 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

14 pont 
 
 
 

7 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

7 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

4 pont 
 

3 pont 
 

2 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  1 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

4 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

4 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

5 pont 
 

0 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

1 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.64. Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
 

1 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

0 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
 



 
 
 
 
18096 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/149. szám 

 
Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.65. Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok   
Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez 

rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
 

1 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

0 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 



 
 
 
 
2008/149. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 18107 
 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.66. Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

12 pont 
 
 

8 pont 
 
 
 
 
 

4 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

8 pont 
 
 

5 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

8 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

7 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 
Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez 

rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

10 pont 
 

8 pont 
 

6 pont 
 

5 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

4 pont 
 

3 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

3 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

7 pont 
 

5 pont 
 

3 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 pont 
 
 
 

1 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

8 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

5 pont 
 

2 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.67. Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás:  

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

8 pont 
 

6 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

10 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

15 pont 
 

12 pont 
 

10 pont 
 

8 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

15 pont 
 
 
 

10 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

4 pont 
 

3 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

5 pont 
 

3 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

10 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 



 
 
 
 
18126 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/149. szám 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.68. Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

15 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
 

1 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

0 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

10 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.69. Maros-völgyi LEADER Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

8 pont 
 
 
 
 
 

6 pont 
 

4 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

3 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

5 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

10 pont 
 

8 pont 
 

6 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

8 pont 
 

6 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

4 pont 
 

2 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

0 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

10 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.70. Mecsek -Völgység -Hegyhát Egyesület területén alkalmazandó pontozás:  

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
 

1 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

0 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 



 
 
 
 
18152 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/149. szám 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.71. Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
 

1 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

0 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 



 
 
 
 
2008/149. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 18163 
 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.72. MEZŐFÖLD Helyi Közösség Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
 

1 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

0 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 



 
 
 
 
2008/149. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 18169 
 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.73. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

8 pont 
 
 
 
 
 

6 pont 
 

4 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

8 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

5 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
 

1 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

0 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 
fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.74. Nyírség Fejlődéséért Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
 

1 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

0 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.75. Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok  

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális értékek 
bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján vagy 
saját szervezésben – programként tervez 
bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű turisztikai 
vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

2 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok  

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, gyesről 
gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 

2 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

0 pont 
 

5 pont 
 

3 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új tevékenység 
vagy beruházás során alkalmazza az 
energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása  

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

0 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

2 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 



 
 
 
 
18198 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/149. szám 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.76. Őrség Határok Nélkül Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

8 pont 
 
 
 
 
 

6 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

8 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

6 pont 
 

5 pont 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

6 pont 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

10 pont 
 

8 pont 
 

4 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

8 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

5 pont 
 

2 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.77. Sághegy Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 

 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
 

1 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

0 pont



 
 
 
 
18212 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/149. szám 

13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.78. Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
 

1 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

1 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.79. SÁRVÍZ Helyi Közösség Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

8 pont 
 
 
 
 
 

6 pont 
 

5 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

8 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

10 pont 
 

8 pont 
 

6 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

8 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

7 pont 
 

5 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

4 pont 
 

3 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

4 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

8 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

2 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

2 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont 

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.80. Strázsa-Felső Tápió Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont



 
 
 
 
2008/149. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 18237 
 

Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
 

1 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

0 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.81. Szatmár Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok  

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok  

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
 

1 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása  

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

0 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.82. Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális 
múlttal rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a 

fenti értékek közül két típus 
bemutatása  

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a 

fenti értékek közül egy típus 
bemutatása  

 
• Igen, a fenti, de máshol/más 

tulajdonában álló értékek közül 
legalább egyet – együttműködési 
megállapodás alapján vagy saját 
szervezésben – programként tervez 
bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

7 pont 
 
 
 
 
 
 

4 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben 
van-e természeti, kulturális vagy egyéb 
nemzetközi, országos vagy regionális 
jelentőségű turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos 
jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai 
vonzerő bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs 
turisztikai vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e 
létre új típusú vagy kínálatbővítő 
szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 

5 pont 
 

2 pont
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4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a 
fejlesztést megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont

Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 
hónap átlag létszámához képest a 
foglalkoztatottak számának bővítése a 
fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új 

munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új 

munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 
 

12 pont 
 
 

10 pont 
 
 

8 pont 
 

6 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű 
és/vagy a 177/2005. kormányrendelet  
2. § e) pontja szerinti megváltozott 
munkavégző képességű és /vagy 
pályakezdő munkavállalót (pályakezdő 
fiatal, női, fogyatékkal élő, gyesről 
gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást)  

 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
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7. A beruházás hátrányos helyzetű 
területen valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

0 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település 
állandó lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
 

1 pont
9. A beruházással érintett épületek 
(kiszolgáló létesítmények) vagy 
szolgáltatás akadálymentesítése is 
megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben 

megfogalmazott, e rendeletben 
támogatható tevékenység keretében 
megvalósuló fejlesztés teljes (nem 
csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő 
számára is biztonságosan 
használhatóvá válik az épület) 
akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, 

de nem az összes beruházás 
tekintetében, vagy nem teljes 
akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 
 

4 pont 
 

  3 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során 
alkalmazza az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erőforrások 
használatát vagy a környezetbarát és 
környezetkímélő technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

3 pont
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11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú 
megőrzéséhez, a fejlesztés által érintett – 
helyben élő, dolgozó emberek 
környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) 
szolgáltatás kiépítését célozza meg a 
kérelem (célterületek kapcsolódása 
alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

0 pont
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

nem illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

10 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben 
megjelölt komplex projekt 
megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 
 

5 pont 
 

3 pont
 Összesen: 75 pont
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Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
 
 

Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
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Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
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Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
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számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
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Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.83. Tisza-Menti Leader Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
 

1 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

0 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.84. Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok  

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok  

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
 

1 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása  

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

0 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

4 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 



 
 
 
 
18278 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/149. szám 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.85. Tolnai Hármas Összefogás non-profit Kft. területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

12 pont 
 
 

6 pont 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

8 pont 
 
 

5 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

5 pont 
 

2 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
 

1 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

0 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

2 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.86. Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális 
múlttal rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a 

fenti értékek közül két típus 
bemutatása  

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a 

fenti értékek közül egy típus 
bemutatása  

 
• Igen, a fenti, de máshol/más 

tulajdonában álló értékek közül 
legalább egyet – együttműködési 
megállapodás alapján vagy saját 
szervezésben – programként tervez 
bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben 
van-e természeti, kulturális vagy egyéb 
nemzetközi, országos vagy regionális 
jelentőségű turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos 
jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai 
vonzerő bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs 
turisztikai vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 
 

7 pont 
 
 

4 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e 
létre új típusú vagy kínálatbővítő 
szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 

8 pont 
 

0 pont
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4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a 
fejlesztést megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont

Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 
hónap átlag létszámához képest a 
foglalkoztatottak számának bővítése a 
fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új 

munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új 

munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

6 pont 
 
 

2 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű 
és/vagy a 177/2005. kormányrendelet  
2. § e) pontja szerinti megváltozott 
munkavégző képességű és /vagy 
pályakezdő munkavállalót (pályakezdő 
fiatal, női, fogyatékkal élő, gyesről 
gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást)  

 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 pont 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
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7. A beruházás hátrányos helyzetű 
területen valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település 
állandó lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

10 pont 
 

5 pont 
 

3 pont
9. A beruházással érintett épületek 
(kiszolgáló létesítmények) vagy 
szolgáltatás akadálymentesítése is 
megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben 

megfogalmazott, e rendeletben 
támogatható tevékenység keretében 
megvalósuló fejlesztés teljes (nem 
csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő 
számára is biztonságosan 
használhatóvá válik az épület) 
akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, 

de nem az összes beruházás 
tekintetében, vagy nem teljes 
akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során 
alkalmazza az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erőforrások 
használatát vagy a környezetbarát és 
környezetkímélő technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 pont 
 

0 pont
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11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú 
megőrzéséhez, a fejlesztés által érintett – 
helyben élő, dolgozó emberek 
környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) 
szolgáltatás kiépítését célozza meg a 
kérelem (célterületek kapcsolódása 
alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

0 pont
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

nem illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben 
megjelölt komplex projekt 
megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont
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Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
 
 

Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
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Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
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Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
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számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
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Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.87. Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
 

1 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

2 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.88. Vidékünk a jövőnk Szövetség területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 

3 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

2 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 

3 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
 

1 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

1 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

3 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.89. Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó 

pontozás: 
 

Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

10 pont 
 

0 pont
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4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont

Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

0 pont 
 

0 pont 
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8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
 

1 pont
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

8 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
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Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

5 pont 
 

0 pont
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

15 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 
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Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
 
 

Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Kihasználtság vizsgálata: 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.   
Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.90. Zagyvasági Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 

4 pont 
 

2 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 

3 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

11 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

9 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

8 pont 
 

6 pont 
 

4 pont 
 

2 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

8 pont 
 
 
 

5 pont 
 

3 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

2 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

8 pont 
 

6 pont 
 

4 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

6 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

8 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

5 pont 
 

2 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

17 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

8 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.91. Zala Termálvölgye Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez 
rendelhető pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi 
hagyományos (a térségben történelmi 
vagy kulturális múlttal rendelkező) 
mesterségek alapján, tevékenységek, 
természeti és kulturális értékek 
bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a 

fenti értékek közül két típus 
bemutatása  

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a 

fenti értékek közül egy típus 
bemutatása  

 
• Igen, a fenti, de máshol/más 

tulajdonában álló értékek közül 
legalább egyet – együttműködési 
megállapodás alapján vagy saját 
szervezésben – programként tervez 
bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben 
van-e természeti, kulturális vagy egyéb 
nemzetközi, országos vagy regionális 
jelentőségű turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos 
jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai 
vonzerő bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs 
turisztikai vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e 
létre új típusú vagy kínálatbővítő 
szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 

5 pont 
 

0 pont



 
 
 
 
18336 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/149. szám 

4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a 
fejlesztést megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont

Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez 
rendelhető pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 
hónap átlag létszámához képest a 
foglalkoztatottak számának bővítése a 
fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új 

munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új 

munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 
 

12 pont 
 
 

8 pont 
 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű 
és/vagy a 177/2005. kormányrendelet 2. 
§ e) pontja szerinti megváltozott 
munkavégző képességű és /vagy 
pályakezdő munkavállalót (pályakezdő 
fiatal, női, fogyatékkal élő, gyesről 
gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást)  

 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

0 pont
7. A beruházás hátrányos helyzetű 
területen valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

0 pont 
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8. A fejlesztés helye szerinti település 
állandó lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
 

1 pont
9. A beruházással érintett épületek 
(kiszolgáló létesítmények) vagy 
szolgáltatás akadálymentesítése is 
megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben 

megfogalmazott, e rendeletben 
támogatható tevékenység keretében 
megvalósuló fejlesztés teljes (nem 
csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő 
számára is biztonságosan 
használhatóvá válik az épület) 
akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne 

akadálymentesítésre, de nem az 
összes beruházás tekintetében, vagy 
nem teljes akadálymentesítés 
történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során 
alkalmazza az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erőforrások 
használatát vagy a környezetbarát és 
környezetkímélő technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú 
megőrzéséhez, a fejlesztés által érintett – 
helyben élő, dolgozó emberek 
környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
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Fejlesztés komplexitása 

 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez 
rendelhető pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) 
szolgáltatás kiépítését célozza meg a 
kérelem (célterületek kapcsolódása 
alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

0 pont
13. A kérelem HVS-hez való 
illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

nem illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben 
megjelölt komplex projekt 
megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 
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Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
 
 

Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Kihasználtság vizsgálata: 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.   
Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.92. Zala Zöld Szíve Vidékfejleztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez 
rendelhető pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi 
hagyományos (a térségben történelmi 
vagy kulturális múlttal rendelkező) 
mesterségek alapján, tevékenységek, 
természeti és kulturális értékek 
bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a 

fenti értékek közül két típus 
bemutatása  

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a 

fenti értékek közül egy típus 
bemutatása  

 
• Igen, a fenti, de máshol/más 

tulajdonában álló értékek közül 
legalább egyet – együttműködési 
megállapodás alapján vagy saját 
szervezésben – programként tervez 
bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben 
van-e természeti, kulturális vagy egyéb 
nemzetközi, országos vagy regionális 
jelentőségű turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos 
jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai 
vonzerő bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs 
turisztikai vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

6 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e 
létre új típusú vagy kínálatbővítő 
szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 

5 pont 
 

2 pont
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4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a 
fejlesztést megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont

Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez 
rendelhető pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 
hónap átlag létszámához képest a 
foglalkoztatottak számának bővítése a 
fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új 

munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új 

munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 
 

12 pont 
 
 

10 pont 
 
 

8 pont 
 

6 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű 
és/vagy a 177/2005. kormányrendelet 2. 
§ e) pontja szerinti megváltozott 
munkavégző képességű és /vagy 
pályakezdő munkavállalót (pályakezdő 
fiatal, női, fogyatékkal élő, gyesről 
gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást)  

 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 pont 
 
 

5 pont 
 
 

3 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű 
területen valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
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8. A fejlesztés helye szerinti település 
állandó lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

7 pont 
 

5 pont 
 

2 pont
9. A beruházással érintett épületek 
(kiszolgáló létesítmények) vagy 
szolgáltatás akadálymentesítése is 
megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben 

megfogalmazott, e rendeletben 
támogatható tevékenység keretében 
megvalósuló fejlesztés teljes (nem 
csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő 
számára is biztonságosan 
használhatóvá válik az épület) 
akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne 

akadálymentesítésre, de nem az 
összes beruházás tekintetében, vagy 
nem teljes akadálymentesítés 
történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 pont 
 
 
 
 
 

2 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során 
alkalmazza az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erőforrások 
használatát vagy a környezetbarát és 
környezetkímélő technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 pont 
 

2 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú 
megőrzéséhez, a fejlesztés által érintett – 
helyben élő, dolgozó emberek 
környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 
 

8 pont 
 

0 pont



 
 
 
 
2008/149. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 18347 
 

Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez 
rendelhető pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) 
szolgáltatás kiépítését célozza meg a 
kérelem (célterületek kapcsolódása 
alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

0 pont
13. A kérelem HVS-hez való 
illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

nem illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

5 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben 
megjelölt komplex projekt 
megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 
 

5 pont 
 

2 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 
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Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
 
 

Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Kihasználtság vizsgálata: 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.   
Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.93. Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 
Értékeléshez 

rendelhető 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

8 pont 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

3 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

8 pont 
 
 

6 pont 
 

3 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

7 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

3 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 
Értékeléshez 
rendelhető 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

2 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

8 pont 
 
 
 

5 pont 
 

3 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

4 pont 
 

3 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

4 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

3 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

7 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 
Értékeléshez 

rendelhető 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

2 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 



 
 
 
 
18362 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/149. szám 

 
1.94. Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 
Értékeléshez 

rendelhető 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális 
múlttal rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a 

fenti értékek közül két típus 
bemutatása  

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a 

fenti értékek közül egy típus 
bemutatása  

 
• Igen, a fenti, de máshol/más 

tulajdonában álló értékek közül 
legalább egyet – együttműködési 
megállapodás alapján vagy saját 
szervezésben – programként tervez 
bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 
 
 
 
 
 

3 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben 
van-e természeti, kulturális vagy egyéb 
nemzetközi, országos vagy regionális 
jelentőségű turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos 
jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai 
vonzerő bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs 
turisztikai vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e 
létre új típusú vagy kínálatbővítő 
szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

 

Kérelem alapján  
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
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4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a 
fejlesztést megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont

Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 
Értékeléshez 
rendelhető 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 
hónap átlag létszámához képest a 
foglalkoztatottak számának bővítése a 
fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új 

munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új 

munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 
 

12 pont 
 
 

8 pont 
 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű 
és/vagy a 177/2005. kormányrendelet 2. § 
e) pontja szerinti megváltozott 
munkavégző képességű és /vagy 
pályakezdő munkavállalót (pályakezdő 
fiatal, női, fogyatékkal élő, gyesről 
gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást)  

 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
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7. A beruházás hátrányos helyzetű 
területen valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település 
állandó lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
 

1 pont
9. A beruházással érintett épületek 
(kiszolgáló létesítmények) vagy 
szolgáltatás akadálymentesítése is 
megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben 

megfogalmazott, e rendeletben 
támogatható tevékenység keretében 
megvalósuló fejlesztés teljes (nem 
csak a mozgássérültek részére, hanem 
egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor 
kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, 

de nem az összes beruházás 
tekintetében, vagy nem teljes 
akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során 
alkalmazza az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erőforrások 
használatát vagy a környezetbarát és 
környezetkímélő technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
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11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú 
megőrzéséhez, a fejlesztés által érintett – 
helyben élő, dolgozó emberek 
környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont

Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 
Értékeléshez 
rendelhető 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) 
szolgáltatás kiépítését célozza meg a 
kérelem (célterületek kapcsolódása 
alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

0 pont
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

nem illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben 
megjelölt komplex projekt megvalósítását 
segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont
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Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
 
 

Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
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Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
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Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
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számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
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Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.95. Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 
Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez 
rendelhető 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül egy típus bemutatása  
 
• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 

álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján 
vagy saját szervezésben – programként 
tervez bemutatni  

 
• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

9 pont 
 
 
 
 
 

7 pont 
 

5 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 
• Igen a kérelemnek részét képezi egy 

nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérelemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

5 pont 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

5 pont 
 

0 pont
4. Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

10 pont 
 

9 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 
Értékeléshez 
rendelhető 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 
• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
 
• Nem hoz létre új munkahelyet 

 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
 

8 pont 
 

4 pont 
 

0 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 
• Legalább két fő munkavállalót foglalkoztat 

(beleértve az önfoglalkoztatást)  
 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 

 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

7 pont 
 

5 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-jén hatályos 
KSH adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

3 pont 
 

1 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

 
• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 

nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés történik 

 
• Nem történik akadálymentesítés 

 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 
 
 

3 pont 
 

  0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 
Értékeléshez 
rendelhető 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 
• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

3 pont 
 

2 pont
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13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés 

illeszkedik a HVS-hez 
 
• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 

illeszkedik a HVS-hez 

HVS alapján 

20 pont 
 
 

19 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem, HVS alapján 
 
 

5 pont 
 

4 pont
 Összesen: 75 pont

 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 



 
 
 
 
18378 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/149. szám 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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1.96. Tiszatér Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 
 

Szakmai szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos 
(a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkező) mesterségek alapján, 
tevékenységek, természeti és kulturális 
értékek bemutatására irányul 

 
• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 

értékek közül két típus bemutatása  
 

• Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti 
értékek közül egy típus bemutatása  
 

• Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában 
álló értékek közül legalább egyet – 
együttműködési megállapodás alapján vagy saját 
szervezésben – programként tervez bemutatni  
 

• Nem  

Kérelem alapján 
 

 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

8 pont 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e 
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentőségű 
turisztikai vonzerő: 
 

• Igen a kérlemnek részét képezi egy 
nemzetközi vagy országos jelentőségű 
turisztikai vonzerő bemutatása; 

• Igen a kérlemnek részét képezi egy 
regionális jelentőségű turisztikai vonzerő 
bemutatása; 

• A fejlesztés térségében nincs turisztikai 
vonzerő. 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 

8 pont 
 
 

0 pont
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre 
új típusú vagy kínálatbővítő szolgáltatás: 
 

• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 

10 pont 
 

0 pont
4.Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt 
együttműködés keretében kívánja a fejlesztést 
megvalósítani: 
 

• Igen 
 

• Nem 

Együttműködési megállapodás  
 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 35 pont
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Horizontális szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

5. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése a fejlesztés hatására 
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek 
száma. 
 

• 0–20 000 000 Ft/új munkahely 
• 20 000 001–40 000 000 Ft/új munkahely 
• 40 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 
• Nem hoz létre új munkahelyet 
 

Pénzügyi terv alapján  
 
 
 
 
 

12 pont 
10 pont 

8 pont 
4 pont

6. Foglalkoztat hátrányos helyzetű és/vagy a 
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja 
szerinti megváltozott munkavégző képességű 
és /vagy pályakezdő munkavállalót 
(pályakezdő fiatal, női, fogyatékkal élő, 
gyesről gyedről visszatérő munkavállalót) 
 

• Legalább két fő munkavállalót 
foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást)  

 
• Legalább egy fő munkavállalót 

foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

 
• Nem foglalkoztat 
 

Nyilatkozat  
 
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 
 
 
 

8 pont 
 

4 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen 
valósul meg : 
 

• Igen 
 
• Nem 

Kormányrendeletek mellékletei 
alapján 

 
 
 

5 pont 
 

0 pont 
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó 
lakosainak száma: 

 
• 1000 fő alatti 
 
• 1001-3000 fő 
 
• 3000 fő feletti 

A kérelem benyújtásának 
évében január 1-én hatályos 
KSH adatok alapján. (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik) 

 
 
 

5 pont 
 

4 pont 
 

3 pont
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9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 
létesítmények) vagy szolgáltatás 
akadálymentesítése is megtörténik: 

 
• Összes, a kérelemben megfogalmazott, e 

rendeletben támogatható tevékenység 
keretében megvalósuló fejlesztés teljes 
(nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élő számára is 
biztonságosan használhatóvá válik az 
épület) akadálymentesítésére sor kerül 

• Sor kerül benne akadálymentesítésre, de 
nem az összes beruházás tekintetében, 
vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

• Nem történik akadálymentesítés 
 

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 pont 
 
 
 

2 pont 
0 pont

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza 
az energiahatékonyság követelményeit, a 
megújuló erőforrások használatát vagy a 
környezetbarát és környezetkímélő 
technológiák alkalmazásainak szempontjait: 
 

• Igen 
 

• Nem 

Kérelem alapján, 
tervdokumentáció alapján 

 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

3 pont
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti 
értékek, a természeti és kulturális 
jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a 
fejlesztés által érintett – helyben élő, dolgozó 
emberek környezetének , életminőségének 
javításához: 

 
• Igen 
 
• Nem 

Kérelem alapján  
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

0 pont

Fejlesztés komplexitása 

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja 

Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

12. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás 
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek 
kapcsolódása alapján) 
 

• Kettő vagy több célterületre irányul 
 
• Egy célterületre irányul 

Kérelem alapján 

4 pont 
 

2 pont
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13. A kérlem HVS-hez való illeszkedése: 
 

• A kérelemben megjelölt fejlesztés 
nevesítésre került a HVS-ben 

• A kérelemben megjelölt fejlesztés nem 
került nevesítésre a HVS-ben 

HVS 

20 pont 
 

5 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt 
komplex projekt megvalósítását segíti elő: 
 

• Igen 
 

• Nem 

Kérelem, HVS 
 
 

5 pont 
 

0 pont
 Összesen: 75 pont
 
 

Pénzügyi szempontok  

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelés módja 
(Ellenőrzés módja) 

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén 
Bázis évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 

a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont. 

Saját bevételek aránya meghaladja az 5%-ot, akkor 1 pont; 
a 9%-ot, akkor 2 pont; 
a 13%-ot, akkor 3 pont 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 3 pont 

Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan 
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja  a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 
Saját bevételek aránya a 10 %-ot, akkor 1 pont; 

a 15%-ot, akkor 2 pont; 

Kérelmező értékelése 

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 
fedezik-e a működési kiadásokat) 2 pont 

Üzemeltetési vizsgálat 

Amennyiben a személyi jellegű kifizetések 
a bázis évhez képest a benyújtást követő 
4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalék-
pontonként növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 5 pont. 

5 pont 

Összesen:  20 pont 
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Értékelési szempont 
megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
Természetes személy esetében 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységből származó 
árbevétel értéke eléri a 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

200.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

600.000 Ft-ot, akkor 1 pont 
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont 
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Kérelmező értékelése: 

Több szolgáltatás működtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe 
venni, amelyből az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik. 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

Kihasználtság vizsgálata: 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves /300 nappal/ 
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15% felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a 10%-ot 
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, 
akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 
Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén 

Kérelmező értékelése: 
 

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai 
tevékenységből az egy alkalmazottra jutó 
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében 
az adóalapba beszámított árbevétel) 
értékének vizsgálata 

 
 

Meghaladja a 3 millió forintot 
akkor 1 pont,  
ha a 4 millió forintot, akkor 2 
pont,  
ha az 5 millió forintot 3 pont,  
ha a 6 millió forintot, akkor 4 
pont.  

 
Amennyiben nincsen 
alkalmazott, vagy az érték 3 
millió forint alatt van akkor 0 
pont. Induló szállásadó/ 
szolgáltató esetében a 
számítást a pályázat és az azt 
követő 2 évi terv átlaga 
alapján kell elvégezni. 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott egy vendégszobára 
(függetlenül a férőhelyek számától) eső 
turisztikai árbevétele eléri a: 

200.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont 
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 Kihasználtság vizsgálata 

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)  
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

20.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont 
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben 
a dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott átlagos havi árbevétele a 
turisztikai szolgáltató tevékenységből 
eléri a: 

40.000 Ft-ot, akkor 2 pont 
60.000 Ft-ot, akkor 3 pont  
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  

 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója (szezonális üzemelés esetén 
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 
300 nappal számolva a 100%-ot) a 
fejlesztést megelőző két év átlagában 

10% felett van, akkor 1 pont; 
ha 
15%felett van, akkor 2 pont. 
Ha nem állapítható meg 
kihasználtság, akkor 0 pont. 

Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követő 4 évben 

10%-kal haladja meg a bázis 
év (a fejlesztési megelőző év) 
adatát, akkor 1 pont;  
ha 20%-kal, akkor 2 pont. 

 
Induló szolgáltató esetében ha 
a kihasználtság eléri a  
10%-ot akkor 1 pont, ha a  
15%-ot, akkor 2 pont.  

Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 3 
évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétele) a benyújtás évében 
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás  

0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha 

0,6-szorosát, akkor 4 pont.  

 

Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követő 4. évben a 
bázis évhez képest 

Üzemeltetési vizsgálat 

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

Induló szállásadó esetében, ha 
a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont.  
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri 

a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 
pont, ha  

a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont. 

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász 
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 

20%-kal nagyobb mértékben 
bővül, akkor 2 pont, ha  

40%-kal nagyobb mértékben, 
akkor 4 pont.  

 

Induló szolgáltató esetében, 
ha a bevétel eléri  

az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 
pont, ha  

az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 
pont. 

 

Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.  
Pénzügyi terv összesen 20 pont

 
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy működtetési és 

fenntarthatósági terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell 
figyelembe venni. 
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2. számú melléklet a 137/2007. (X. 18.) FVM rendelethez 
 
 

Kiadásként elszámolható ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-, rekreációs 
környezeti fejlesztések,  

 
I. Ingatlanhoz (épülethez, telekhez) kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: 
 

Telekhatáron belüli infrastrukturális beruházások: 
1. ivóvízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és 

egyéb berendezések kiépítése, 
2. eső- és szennyvízelvezetés saját derítővel, vagy hálózatra csatlakozással, eső- és 

szennyvízgyűjtők kiépítése, egyedi szennyvíztisztító kisberendezés kiépítése, 
3. földgáz, távhővezeték, geotermál energiavezeték bevezetése, és a hozzá kapcsolódó 

berendezések kiépítése, 
4. elektromos energiaellátó egyedi berendezés, vagy hálózatra csatlakozás kiépítése, 
5. szelektív hulladékgyűjtők kiépítése, 
6. vonalas telefon és/vagy internet csatlakozási pont kiépítése, 
7. belső út, parkoló- és tárolóhelyek, kerítés kiépítése, 
8. vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése, 
9. fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és 

berendezések kiépítése (melegvíz, fűtés és elektromos áram előállítása és felhasználása 
céljából), 

10. horgász- és/vagy csónakázó tó kiépítése (max. 3 ha), meglévő tó iszaptalanítása, 
környezetének rendezése (megközelítő utak, parkolók, partmenti horgászstégek, 
esőbeállók, padok, asztalok, szeméttárolók, stb.), 

11. lovas karám, fedett oktató-gyakorló lovaspálya és kiszolgáló helyiségek kiépítése 
(megközelítő utak, parkolók, esőbeállók, padok, asztalok, szeméttárolók, lóetető, 
szénarács stb.), 

12. vadászfegyver tároló,  
13. vadbemutatáshoz: les, etető, itató kiépítése,  
14. állatsimogató és bemutató hely kiépítése, 
15. borkóstoló pince és kiszolgáló helyiség kialakítása, berendezése, 
16. szabadtéri, esővédett főző-sütő építmények kialakítása, 
17. csónak, kerékpár, sporteszköz kölcsönzéséhez biztonságos tároló helyiség kialakítása, 

 
 
II. Ingatlanhoz (épülethez, telekhez) kapcsolódó bel- és/vagy kültéri rekreációs fejlesztések: 
 
1. Pihenőkert kerti bútorokkal, 
2. Játéktér/ -udvar kiépítése, használati térelemek beszerzése,  
3. Sporttér/ -udvar kiépítése, 
4. Foglalkoztató, animációs/kézműves, oktató-ismeretterjesztő tér kiépítése,  
5. Fürdőzésre és/vagy egészségmegőrzésre alkalmas tér kiépítése (medence (max. 15X30 m) 

vízforgató berendezéssel, szauna) 
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3. számú melléklet a 137/2007. (X. 18.) FVM rendelethez 
 

Nem elszámolható eszközök (VTSZ) 
 

Ezen rendelet keretében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában nem elszámolhatók a 
továbbiakban felsorolt eszközök: 

 
VTSZ szám Megnevezés 

73084010 Bányatám vasból vagy acélból 
84011000 Atomreaktor 
84012000 Izotóp szétválasztására szolgáló gép és alkatrésze 
84013000 Nem sugárzó fűtőanyagelem /patron 
84014000 Atomreaktor-alkatrész 
84061000 Gőzturbina /víz- vagy más gőz üzemű/ hajózáshoz 

84068110 Gőzturbina villamos energia termeléshez, 40 MW-nál nagyobb 
teljesítményű 

84068190 Más gőzturbina, 40 MW-nál nagyobb teljesítményű (kiv. hajózásban és a 
villamos energia termelésben használt) 

84068211 Gőzturbina, legfeljebb 10 MW teljesítményű, villamos energia 
termeléshez 

84068219 Gőzturbina, több mint 10 MW, legfeljebb 40 MW teljesítményű, villamos 
energia termeléshez 

84068290 Más gőzturbina, legfeljebb 40 MW teljesítményű (kiv. hajózásban és a 
villamos energia termelésben használt) 

84069010 Sztátor-lapát, rotor és lapátja gőzturbinához 
84069090 Más alkatrész gőzturbinához (kiv. sztátor-lapát, a rotor és lapátja) 

84071000 Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús 
repülőgépmotor 

84072110 Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, 
kívül felszerelhető, max 325 cm3 

84072191 Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, 
kívül felszerelhető, több mint 325 cm3, legfeljebb 30 kW teljesítményű 

84072199 Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, 
kívül felszerelhető, több mint 325 cm3, több mint 30 kW teljesítményű 

84072920 Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, 
beépíthető, legfeljebb 200 kW teljesítményű 

84072980 Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, 
beépíthető, több mint 200 kW teljesítményű 

84073100 Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús közúti-
járműmotor, legfeljebb 50 cm3 

84073210 Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús közúti-
járműmotor, 50 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 125 cm3 

84073290 Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús közúti-
járműmotor, 125 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 250 cm3 

84073310 
Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús közúti-
járműmotor, 250 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1000 cm3, ipari 
összeszerelésre 

84073390 
Más szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús közúti-
járműmotor, 250 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1000 cm3 (kiv. ipari 
összeszerelésre) 

84073410 Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús közúti-
járműmotor, több mint 1000 cm3, ipari összeszerelésre 
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84073430 Használt szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús 
közúti-járműmotor, több mint 1000 cm3 

84073491 Új szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús közúti-
járműmotor, több mint 1000 cm3, de legfeljebb 1500 cm3 

84073499 Új szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús közúti-
járműmotor, több mint 1500 cm3 

84079010 Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús motor, (kiv. 
repülőgép-, a hajó- és közúti járműmotor), legfeljebb 250 cm3 űrtartalmú 

84079050 
Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús motor (kiv. 
repülőgép-, a hajó- és közúti járműmotor), több mint 250 cm3 űrtartalmú, 
ipari összeszerelésre 

84079080 
Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús motor (kiv. a 
repülőgép-, a hajó- és közúti járműmotor), nem ipari összeszerelésre, 
legfeljebb 10 kW teljesítménnyel, több mint 250 cm3 űrtartalmú 

84079090 
Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús motor (kiv. a 
repülőgép-, a hajó- és közúti járműmotor), nem ipari összeszerelésre, 
több mint 10 kW teljesítménnyel, több mint 250 cm3 űrtartalmú 

84081011 Használt dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz 

84081019 Használt dízel-, féldízelmotor hajózáshoz (kiv. tengerjáró-, vontató-, 
hadihajóhoz) 

84081022 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye 
max. 15 kW 

84081024 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye max. 15 kW (kiv. 
tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz) 

84081026 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye 
min. 15 kW, de max. 50 kW 

84081028 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 15 kW de max. 
50 kW (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz) 

84081031 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye 
min. 50 kW, de max. 100 kW 

84081039 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 50 kW de max. 
100 kW (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz) 

84081041 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye 
min. 100 kW, de max. 200 kW 

84081049 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 100 kW de max. 
200 kW (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz) 

84081051 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye 
min. 200 kW, de max. 300 kW 

84081059 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 200 kW de max. 
300 kW (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz) 

84081061 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye 
min. 300 kW, de max. 500 kW 

84081069 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 300 kW de max. 
500 kW (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz) 

84081071 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye 
min. 500 kW, de max.1000 kW 

84081079 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 500 kW de max. 
1000 kW (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz) 

84081081 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye 
min. 1000 kW, de max.5000 kW 

84081089 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 1000 kW de max. 
5000 kW (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz) 
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84081091 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye 
min. 5000 kW 

84081099 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 5000 kW (kiv. 
tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz) 

84082031 Dízel-, féldízelmotor kerekes traktorhoz, legfeljebb 50 kW 
teljesítménnyel, kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorhoz 

84082035 
Dízel-, féldízelmotor kerekes traktorhoz, több mint 50 kW, de legfeljebb 
100 kW teljesítménnyel, kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti 
traktorhoz 

84082037 Dízel-, féldízelmotor kerekes traktorhoz, több mint 100 kW, teljesítmény 
felett 

84082051 Dízel-, féldízelmotor közúti járműhöz legfeljebb 50 kW teljesítménnyel 
(kiv. a 8408 20 10 alszám alá tartozó motorok ill. kerekes traktor) 

84082055 
Dízel-, féldízelmotor közúti járműhöz, több mint 50 kW, de legfeljebb 
100 kW teljesítménnyel (kiv. a 8408 20 10 alszám alá tartozó motorok ill. 
kerekes traktor) 

84082057 Dízel-, féldízelmotor közúti járműhöz (kiv. a kerekes traktor), több mint 
100 kW, de legfeljebb 200 kW teljesítménnyel 

84082099 Dízel-, féldízelmotor közúti járműhöz, több mint 200 kW teljesítmény 
felett (kiv. a 8408 20 10 alszám alá tartozó motorok ill. kerekes traktor) 

84089021 Dízel- és féldízel vasúti hajtómotor (kiv. tengeri hajózásban és közúti 
forgalomban használtak) 

84089027 Dízel- és féldízel használt hajtómotor (kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri 
hajózásban és közúti forgalomban használtak) 

84089041 Dízel- és féldízel új hajtómotor, legfeljebb 15 kW (kiv. vasúti hajtómotor, 
ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak) 

84089043 
Dízel- és féldízel új hajtómotor, 15 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 
30 kW (kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti 
forgalomban használtak) 

84089045 
Dízel- és féldízel új hajtómotor, 30 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 
50 kW (kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti 
forgalomban használtak) 

84089047 
Dízel- és féldízel új hajtómotor, 50 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 
100 kW (kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti 
forgalomban használtak) 

84089061 
Dízel- és féldízel új hajtómotor, 100 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 
200 kW (kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti 
forgalomban használtak) 

84089065 
Dízel- és féldízel új hajtómotor, 200 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 
300 kW (kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti 
forgalomban használtak) 

84089067 
Dízel- és féldízel új hajtómotor, 300 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 
500 kW (kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti 
forgalomban használtak) 

84089081 
Dízel- és féldízel új hajtómotor, 500 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 
1000 kW (kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti 
forgalomban használtak) 

84089085 
Dízel- és féldízel új hajtómotor, 1000 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 
5000 kW (kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti 
forgalomban használtak) 

84089089 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 5000 kW-ot meghaladó (kiv. vasúti 
hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak) 

84091000 Alkatrész belsőégésű repülőmotorhoz, másutt nem említett 
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84099100 Kompresssziós gyújtású motor alkatrésze (kiv. szikragyújtású dugattyús) 
84099900 Más, pl. kompressziós gyújtású /dízel- vagy féldízel/ motor alkatrésze 
84101100 Vízturbina és vízikerék legfeljebb 1000 kW teljesítménnyel 

84101200 Vízturbina és vízikerék több mint 1000 kW, de legfeljebb 10 000 kW 
teljesítménnyel 

84101300 Vízturbina és vízikerék több mint 10 000 kW teljesítmény felett 

84109010 Vízturbina és vízikerék alkatrészei és szabályzói öntöttvasból vagy –
acélból 

84109090 Más vízturbina és vízikerék alkatrészei és szabályzói (kiv. öntöttvasból 
vagy -acélból készültek) 

84111100 Sugárhajtású gázturbina legfeljebb 25 kN tolóerővel 
84111210 Sugárhajtású gázturbina több mint 25 kN, de legfeljebb 44 kN tolóerővel 

84111230 Sugárhajtású gázturbina több mint 44 kN, de legfeljebb 132 kN 
tolóerővel 

84111280 Sugárhajtású gázturbina több mint 132 kN tolóerővel 
84112100 Légcsavaros gázturbina legfeljebb 1100 kW teljesítménnyel 

84112220 Légcsavaros gázturbina több mint 1100 kW, de legfeljebb 3730 kW 
teljesítménnyel 

84112280 Légcsavaros gázturbina több mint 3730 kW teljesítménnyel 

84118100 Gázturbina legfeljebb 5000 kW teljesítménnyel (kiv. sugárhajtású vagy 
légcsavaros gázturbina) 

84118220 Gázturbina több mint 5000 kW, de legfeljebb 20 000 kW teljesítménnyel 
(kiv. sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina) 

84118260 Gázturbina több mint 20 000 kW, de legfeljebb 50 000 kW 
teljesítménnyel (kiv. sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina) 

84118280 Gázturbina 50 000 kW-ot meghaladó teljesítménnyel (kiv. sugárhajtású 
vagy légcsavaros gázturbina) 

84119100 Alkatrész sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbinához 
84119900 Alkatrész gázturbinához (kiv. sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina) 
84121000 Nem turbórendszerű, sugárhajtású motor 

84131100 Töltőállomáson vagy szervizben használt üzemanyag- vagy kenőanyag-
adagoló szivattyú 

84798930 Mozgatható hajtású bányatám 
 
Nem támogatható az 1/1975 (II. 5.) KPM–BM együttes rendletben meghatározott vontató, 
nyerges vontató, tehergépkocsi, gépkocsi, valamint gépjármű fogalom körébe tartozó eszköz 
beszerzése! 

 
 



4. számú melléklet a 137/2007. (X. 18.) FVM rendelethez

A turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtott támogatás esetén a fejlesztéssel érintett települések
(5000 fõ alatti települések vagy 100 fõ/km2 népsûrûség alatti területek,

kivéve a budapesti agglomeráció településeit)
 

Aba
Abád sza lók
Aba li get
Aba sár
Aba ú jal pár
Aba új kér
Aba új lak
Aba új szán tó
Aba új szol nok
Aba új vár
Abda
Abod
Áb ra hám hegy
Ács
Acsa
Acsád
Acsa lag
Ács tesz ér
Ad ács
Ádánd
Ad ász te vel
Adony
Ador ján há za
Ad or jás
Ág
Ágas egy há za
Ág fal va
Agg te lek
Agya gosszer gény
Ajak
Aka
Akasz tó
Alacs ka
Alap
Alattyán
Al csút do boz
Al deb rõ
Al gyõ
Ali bán fa
Al ma mel lék
Al más fü zi tõ
Al más há za
Al más ka ma rás
Al más ke reszt úr
Ál mosd
Al só be rec ki
Al só bo gát
Al só dob sza
Al só gagy
Al só mo cso lád

Al só ná na
Al só ne mes apá ti
Al só nyék
Al só örs
Al só pá hok
Al só pe tény
Al só rajk
Al só reg mec
Al só szen ter zsé bet
Al só szen ti ván
Al só szent már ton
Al só szöl nök
Al só szu ha
Al só te le kes
Al só told
Al só új lak
Al só va dász
Amb róz fal va
Anarcs
An docs
An dor nak tá lya
And rás fa
An na völgy
Apá ca tor na
Apagy
Apaj
Apar hant
Apát fal va
Apá tist ván fal va
Apát va rasd
Apc
Ápor ka
Apos tag
Ara nyos apá ti
Ara nyos ga dány
Arka
Arló
Ar nót
Árok tõ
Ár pád ha lom
Ár pás
Ár tánd
Ásott ha lom
Ás vány rá ró
Asza ló
Ász ár
Aszó fõ
Áta
Átány
At kár

At ta la
Bab arc
Bab arc szõ lõs
Ba bó csa
Bá bol na
Bá bony me gyer
Ba bos döb ré te
Ba bót
Bá csal más
Bács bo kod
Bács bor sód
Bácsszent györgy
Bácsszõ lõs
Ba da csony to maj
Ba da csony tör de mic
Bag
Ba ga mér
Bag lad
Ba god
Bá gyog szo vát
Baj
Ba ján se nye
Baj na
Ba jót
Bak
Bak há za
Ba kó ca
Ba kon szeg
Ba ko nya
Ba kony bánk
Ba kony bél
Ba kony cser nye
Ba kony gyi rót
Ba kony já kó
Ba kony kop pány
Ba kony kú ti
Ba kony ná na
Ba ko nyosz lop
Ba kony pé terd
Ba kony pö lös ke
Ba kony ság
Ba kony sár kány
Ba kony szen ti ván
Ba kony szent ki rály
Ba kony szent lász ló
Ba kony szom bat hely
Ba kony szücs
Ba kony ta má si
Baks
Bak sa
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Bak ta kék
Bak ta ló ránt há za
Bak tüt tös
Ba lajt
Ba lás tya
Ba la ton
Ba la to na ka li
Ba la ton be rény
Ba la ton csi csó
Ba la to ne de rics
Ba la to nend réd
Ba la ton feny ves
Ba la ton fõ ka jár
Ba la ton föld vár
Ba la ton fûz fõ
Ba la ton gyö rök
Ba la ton he nye
Ba la ton ke ne se
Ba la ton ke reszt úr
Ba la ton ma gya ród
Ba la ton má ria für dõ
Ba la ton õszöd
Ba la ton ren des
Ba la ton sza ba di
Ba la ton szár szó
Ba la ton sze mes
Ba la ton szent györgy
Ba la ton sze pezd
Ba la ton szõ lõs
Ba la ton ud va ri
Ba la ton új lak
Ba la ton vi lá gos
Ba lin ka
Bal kány
Bal ló szög
Bal ma zúj vá ros
Ba lo gu nyom
Ba lo ta szál lás
Bal sa
Bál vá nyos
Bana
Bánd
Bán fa
Bán hor vá ti
Bánk
Bá nok szent györgy
Bán ré ve
Bár
Ba ra bás
Ba racs
Ba racs ka
Bá ránd
Ba ra nya híd vég
Ba ra nya je nõ
Ba ra nya szent györgy
Bar bacs

Barcs
Bár dud var nok
Bar la hi da
Bár na
Bar nag
Bár so nyos
Ba sal
Bas kó
Báta
Bá ta a pá ti
Baté
Bát mo nos tor
Bá tor
Bá tor li get
Bat to nya
Bá tya
Batyk
Bá za ke rettye
Ba zsi
Béb
Be cse hely
Becs ke
Becs ke há za
Becs völ gye
Be deg kér
Bedõ
Bejc gyer tyá nos
Bé kás
Be kecs
Bé kés sám son
Bé késszen tand rás
Be köl ce
Bé la pát fal va
Bé la vár
Be lecs ka
Be led
Be leg
Be lez na
Bél me gyer
Be lo i an nisz
Bel sõ sárd
Bel várd gyu la
Benk
Bé nye
Bér
Bér bal ta vár
Ber cel
Be reg da róc
Be reg su rány
Be rek bö ször mény
Be rek für dõ
Be re mend
Be ren te
Be ret
Be rettyó új fa lu
Ber ke nye

Ber kesd
Ber kesz
Ber ne ce ba rá ti
Ber zék
Ber zen ce
Be sen ce
Be se nyõd
Be se nyõ te lek
Be seny szög
Bes nyõ
Besz te rec
Be ze dek
Be ze nye
Be ze réd
Bezi
Bi csérd
Bi har dancs há za
Bi har ke resz tes
Bi har nagy ba jom
Bi har tor da
Bi ha rug ra
Bi kács
Bi kal
Biri
Bir ján
Bis se
Boba
Boc föl de
Bo co nád
Bó csa
Bocs ka
Bocs ka i kert
Boda
Bo dajk
Bod mér
Bo do lya bér
Bo don hely
Bo dony
Bo dor fa
Bod rog
Bod rog ha lom
Bod rog ke resz túr
Bod rog kis fa lud
Bod ro go la szi
Bód va len ke
Bód va rá kó
Bód va szi las
Bo gács
Bo gád
Bo gád mind szent
Bog dá sa
Bo gyisz ló
Bo gyosz ló
Bojt
Bó ka há za
Bo kod



Bo kor
Bol dog
Bol dog asszony fa
Bol dog kõ új fa lu
Bol dog kõ vár al ja
Bold va
Bol hás
Bol hó
Bóly
Bon cod föl de
Bonnya
Bony hád va rasd
Bor dány
Bor gá ta
Bor jád
Bo ro ta
Bors fa
Bor sod bó ta
Bor sod geszt
Bor so di ván ka
Bor sod ná dasd
Bor sod szent györgy
Bor sod szi rák
Bor sos be rény
Bor ször csök
Bor za vár
Bos ta
Bot pa lád
Boty ka pe terd
Boz zai
Bo zsok
Bózs va
Bõ
Bõcs
Böde
Bö de há za
Bö göt
Bö gö te
Bö hö nye
Bö köny
Bölcs ke
Bõny
Börcs
Bör zön ce
Bõ sár kány
Bõ szén fa
Bu csa
Bu csu
Bú csú szent lász ló
Bu csu ta
Bu gac
Bu gac pusz ta há za
Bu gyi
Buj
Bu ják
Bu zsák

Bük
Bükk áb rány
Bükk ara nyos
Bükk mo gyo rósd
Bük kösd
Bükk szék
Bükk szen ter zsé bet
Bükk szent ke reszt
Bükk szent már ton
Bükk zsérc
Bü rüs
Büs sü
Büt tös
Cák
Ca kó há za
Cece
Cé gény dá nyád
Ceg léd ber cel
Ce red
Cher nel há za da mo nya
Ci bak há za
Ci gánd
Cikó
Ci rák
Cún
Csa ba csûd
Csa ba sza ba di
Csab di
Csab ren dek
Csá ford já nos fa
Csa holc
Csaj ág
Csá kány
Csá kány do rosz ló
Csák be rény
Csák vár
Csa ná dal ber ti
Csa ná da pá ca
Csa nád pa lo ta
Csá nig
Csány
Csá nyosz ró
Csany te lek
Csa pi
Csa pod
Csár da szál lás
Csar nó ta
Csa ro da
Csá szár
Csá szár töl tés
Csász ló
Csá tal ja
Csa tár
Csa ta szög
Csat ka
Csá voly

Cse bény
Csé cse
Cse göld
Cseh bá nya
Cse hi
Cse hi mind szent
Csém
Cse mõ
Csem pesz ko pács
Csen ge le
Csen ger si ma
Csen ge rúj fa lu
Csen gõd
Csé nye
Cse nyé te
Csép
Csé pa
Csep reg
Csér
Cser di
Cser én fa
Cse rép fa lu
Cse rép vár al ja
Cser hát ha láp
Cser hát su rány
Cser hát szen ti ván
Cser ke szõ lõ
Cser kút
Cser nely
Cser szeg to maj
Cser ta la kos
Cser tõ
Csesz nek
Cseszt reg
Cseszt ve
Cse tény
Csév ha raszt
Csib rák
Csi ké ria
Csi kós tõt tõs
Csik vánd
Csin cse
Csip ke rek
Csi tár
Cso bád
Cso baj
Csó ka kõ
Cso ko nya vi son ta
Csok va o mány
Csol nok
Csó lyos pá los
Cso ma
Csom bárd
Cson ka hegy hát
Cson ka mind szent
Cso pak
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Csór
Csor vás
Csót
Csö de
Csög le
Csök mõ
Csö köly
Csö mend
Csö mö dér
Csön ge
Csör nye föld
Csö rög
Csö röt nek
Csõsz
Csõ vár
Csur gó
Csur gó nagy mar ton
Da bas
Dab ronc
Dab rony
Dad
Dág
Dáka
Dal mand
Da mak
Dá móc
Dán szent mik lós
Dány
Da ra bos hegy
Da rány
Dar nó
Dar nó zse li
Da ru szent mik lós
Dar vas
Dá vod
De ber csény
Deb ré te
Decs
Dé des ta pol csány
Dég
Dej tár
De me cser
Dem jén
Dencs há za
Dé nes fa
De recs ke
De re kegy ház
Deszk
De tek
Detk
Dé va vá nya
De ve cser
Dinnye ber ki
Di ós be rény
Di ós je nõ
Di ós kál

Di ós visz ló
Doba
Do boz
Dob ri
Dob ron hegy
Dóc
Do ma há za
Do ma szék
Domb egy ház
Domb ira tos
Domb rád
Do mony
Do mosz ló
Dor mánd
Do rog há za
Doz mat
Dö bör hegy
Döb rö ce
Döb rö köz
Döb rön te
Döge
Dö mös
Döm söd
Dör
Dör gi cse
Dö rös ke
Dötk
Dö vény
Drág szél
Drá va cse hi
Drá va cse pely
Drá va fok
Drá va gár dony
Drá va i vá nyi
Drá va ke resz túr
Drá va pal ko nya
Drá va pis ki
Drá va sza bolcs
Drá va szer da hely
Drá vasz tá ra
Drá va ta má si
Dré gely pa lánk
Du bi csány
Du dar
Duka
Du na al más
Du na egy há za
Du na fal va
Du na föld vár
Du na ki li ti
Du na pa taj
Du na re me te
Du na szeg
Du na szek csõ
Du na szent be ne dek
Du na szent györgy

Du na szent mik lós
Du na szent pál
Du na szi get
Du na te tét len
Du na ve cse
Dus nok
Dúzs
Eber gõc
Ebes
Écs
Ecséd
Ecseg
Ecseg fal va
Ecseny
Edde
Edve
Ege rág
Ege ral ja
Ege ra ra csa
Eger bak ta
Eger bocs
Eger cse hi
Eger far mos
Eger lö võ
Eger sza lók
Eger szó lát
Éger szög
Eger vár
Eger völgy
Egye d
Egyek
Egy há zas den ge leg
Egy há zas fa lu
Egy há zas ger ge
Egy há zas ha rasz ti
Egy há zas he tye
Egy há zas hol lós
Egy há zas ke szõ
Egy há zas ko zár
Egy há zas rá dóc
Elek
El lend
Elõ szál lás
En csencs
End re fal va
End rõc
Ene se
Enying
Eper jes
Eper jes ke
Ep lény
Epöl
Er dõ bé nye
Er dõ hor vá ti
Er dõ kö vesd
Er dõ kürt



Er dõs má rok
Er dõs mecs ke
Er dõt ar csa
Er dõ te lek
Erk
Ér pa tak
Ér sek csa nád
Ér sek hal ma
Ér sek vad kert
Ér tény
Er zsé bet
Esz tár
Esz te reg nye
Esz ter gály hor vá ti
Ete
Etes
Etyek
Fá bi án há za
Fá bi án se bes tyén
Fá cán kert
Fadd
Fáj
Fajsz
Fan csal
Fa rád
Far kas gye pû
Far kas lyuk
Far mos
Fa ze kas bo da
Fe dé mes
Fe hér tó
Fe hér vár csur gó
Fe ked
Fe ke te er dõ
Fel csút
Fel deb rõ
Fel gyõ
Fel péc
Fel sõ be rec ki
Fel sõ csa tár
Fel sõ dob sza
Fel sõ eger szeg
Fel sõ gagy
Fel sõ já nos fa
Fel sõ ke le csény
Fel sõ la jos
Fel sõ ma rác
Fel sõ mo cso lád
Fel sõ ná na
Fel sõ nyá rád
Fel sõ nyék
Fel sõ örs
Fel sõ pá hok
Fel sõ pe tény
Fel sõ rajk
Fel sõ reg mec

Fel sõ szen ter zsé bet
Fel sõ szen ti ván
Fel sõ szent már ton
Fel sõ szöl nök
Fel sõ tár kány
Fel sõ te le kes
Fel sõ told
Fel sõ va dász
Fé nyes lit ke
Fe nyõ fõ
Fe renc szál lás
Fer tõ boz
Fer tõd
Fer tõ end réd
Fer tõ ho mok
Fer tõ rá kos
Fer tõ szent mik lós
Fer tõ szép lak
Fiad
Fil ke há za
Fi tye ház
Fok tõ
Fo lyás
Fonó
Fony
For rás kút
For ró
Föl de ák
Föl des
Fõ nyed
Fu ló kércs
Fur ta
Füle
Fü lesd
Fü löp
Fü löp há za
Fü löp ja kab
Fü löp szál lás
Fül pös da róc
Für ged
Fü zér
Fü zér ka ja ta
Fü zér kom lós
Fü zér rad vány
Fü zes gyar mat
Fûz völgy
Gá bor ján
Gá bor ján há za
Ga csály
Ga dács
Ga dány
Gad na
Gá do ros
Ga gya pá ti
Gagy bá tor
Gagy ven dé gi

Ga lam bok
Gal ga gu ta
Gal ga györk
Gal ga hé víz
Gal ga má csa
Gá los fa
Gal vács
Ga más
Gan na
Gánt
Gara
Ga ráb
Ga ra bonc
Ga rad na
Gar bolc
Garé
Gasz tony
Gát ér
Gá va ven csel lõ
Géb er jén
Ge cse
Gé der lak
Gé gény
Ge lej
Ge lé nes
Gel lén há za
Gel se
Gel se szi get
Gem zse
Gen csa pá ti
Gér ce
Ger de
Ge ren dás
Ge ré nyes
Ge resd lak
Ger jen
Ger se ka rát
Geszt
Gesz tely
Gesz te réd
Gé tye
Gi bárt
Gic
Gige
Gil ván fa
Gi rincs
Gó gán fa
Go lop
Gom ba
Gom bos szeg
Gór
Gor di sa
Gosz to la
Göd re
Göl le
Gö mör szõ lõs
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Gönc
Gönc rusz ka
Gö nyû
Gör be há za
Gör csöny
Gör csöny do bo ka
Gör ge teg
Gõs fa
Grá bóc
Gu lács
Gu tor föl de
Gya ló ka
Gya nó ge re gye
Gyar mat
Gyé ké nyes
Gye nes di ás
Gye pü ka ján
Gyer mely
Gyód
Gyo ma end rõd
Gyó ró
Gyö mö re
Gyöngy fa
Gyön gyös fa lu
Gyön gyös ha lász
Gyön gyös mel lék
Gyön gyös oro szi
Gyön gyös pa ta
Gyön gyös soly mos
Gyön gyös tar ján
Gyönk
Gyõ rasszony fa
Gyö re
György tar ló
Györ köny
Gyõr la da mér
Gyõ röcs ke
Gyõr ság
Gyõr sö vény ház
Gyõr sze me re
Gyõr te lek
Gyõ rúj fa lu
Gyõr vár
Gyõr zá moly
Gyugy
Gyu la há za
Gyu laj
Gyu la ke szi
Gyú ró
Gyü gye
Gyü re
Gyû rûs
Hács
Ha gyá ros bö rönd
Ha hót
Haj dú ba gos

Haj dú bö ször mény
Haj dú do rog
Haj dú ná nás
Haj dú szo bosz ló
Haj dú szo vát
Haj más
Haj más kér
Ha jós
Ha las tó
Ha lá szi
Ha lim ba
Hal maj
Hal ma jug ra
Ha logy
Hang ács
Han gony
Han tos
Ha rasz ti fa lu
Harc
Har ka
Har ka kö töny
Har kány
Há rom fa
Há rom hu ta
Har sány
Hárs kút
Har ta
Hás ságy
Hé der vár
Hed re hely
He gyesd
He gyes ha lom
Hegy fa lu
Hegy hát ho dász
Hegy hát ma róc
Hegy hát sál
Hegy hát szent ja kab
Hegy hát szent már ton
Hegy hát szent pé ter
Hegy kõ
Hegy ma gas
Hegy meg
Hegy szent már ton
Hé ha lom
Hej ce
He jõ bá ba
He jõ ke resz túr
He jõ kürt
He jõ pa pi
He jõ sza lon ta
He les fa
Hel vé cia
Hen ci da
Hen cse
Her ceg kút
Her ceg szán tó

He réd
Hé reg
He ren csény
He rend
He resz nye
Her mán szeg
Her nád
Her nád bûd
Her nád cé ce
Her nád kak
Her nád kércs
Her nád né me ti
Her nád pet ri
Her nád szen tand rás
Her nád szur dok
Her nád vé cse
Her nyék
Hét
He te fe jér cse
He tes
Het ve hely
He tye fõ
He ves ara nyos
He ves ve ze kény
Hé víz
Hé víz györk
Hi das
Hi das né me ti
Hi deg kút
Hi deg ség
Hid vé gar dó
Hi mes há za
Hi mod
Hi rics
Ho bol
Ho dász
Hód me zõ vá sár hely
Hol lád
Hol ló há za
Hol ló kõ
Ho mok bö dö ge
Ho mok ko má rom
Ho mok mégy
Ho mok szent györgy
Ho mo rúd
Hom rogd
Hont
Hor pács
Hort
Hor to bágy
Hor vát her te lend
Hor vát lö võ
Hor vát zsi dány
Hosszú he tény
Hosszú pá lyi
Hosszú pe resz teg



Hosszú viz
Hosszú völgy
Hosz tót
Hot tó
Hõ gyész
Hö vej
Hu gyag
Hu nya
Huny ad fal va
Husz tót
Iba fa
Ibor fia
Igal
Igar
Ig ri ci
Iha ros
Iha ros be rény
Iker vár
Ik lad
Ik lan be rény
Ik lód bör dõ ce
Ik rény
Iliny
Ilk
Il locs ka
Imo la
Im re hegy
Ináncs
Inárcs
Inke
Ipacs fa
Ipoly da másd
Ipoly szög
Ipoly tar nóc
Ipoly töl gyes
Ipoly ve ce
Ireg szem cse
Iro ta
Is pánk
Is ten me ze je
Ist ván di
Isz ka szent györgy
Isz káz
Isz ti mér
Ivád
Iván
Iván battyán
Ivánc
Iván csa
Iván dár da
Iz mény
Izsák
Izsó fal va
Já gó nak
Ják
Ja kab szál lás

Ják fa
Ják fal va
Jákó
Jánd
Jánk maj tis
Já nos hal ma
Já nos há za
Já nos hi da
Já nos som or ja
Jár dán há za
Jár mi
Jásd
Jász ágó
Jász al só szent györgy
Jász bol dog há za
Jász dó zsa
Jász fel sõ szent györgy
Jász fény sza ru
Já szi vány
Jász já kó hal ma
Jász ka ra je nõ
Jász kis ér
Jász la dány
Jász szen tand rás
Jász szent lász ló
Jász te lek
Jéke
Jenõ
Jo ba há za
Job bá gyi
Jós va fõ
Juta
Kaba
Ka cor lak
Kács
Ka csó ta
Ka dar kút
Ka jár péc
Ka já szó
Kaj dacs
Ka kasd
Ká kics
Ka kucs
Kál
Ka laz nó
Káld
Kál ló
Kal lósd
Kál ló sem jén
Kál mán csa
Kál mán há za
Ká lóc fa
Ká loz
Kám
Ka mond
Ka mut

Kánó
Kán tor já no si
Kány
Ká nya
Ká nya vár
Ka polcs
Ká pol na
Ká pol nás nyék
Ka poly
Ka pos fõ
Ka pos gyar mat
Ka pos ho mok
Ka pos ke reszt úr
Ka pos mé rõ
Ka pos pu la
Ka posszek csõ
Ka pos szer da hely
Ka pos új lak
Káp ta lan fa
Káp ta lan tó ti
Kára
Ka rá csond
Ka rád
Kar akó
Ka ra kó ször csök
Ka ran csal ja
Ka rancs be rény
Ka rancs ke szi
Ka rancs la puj tõ
Ka rancs ság
Ká rász
Kar cag
Kar csa
Kar dos
Kar dos kút
Kar macs
Ká roly há za
Ka ros
Ká sád
Kas kan tyú
Kas té lyos dom bó
Ka sza per
Ka szó
Ka tád fa
Ka ta fa
Ká toly
Katy már
Káva
Ká vás
Ka zár
Kázs márk
Ka zsok
Ke cel
Kecs kéd
Ke hi da kus tány
Kék
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Kék cse
Ké ked
Ké kesd
Kék kút
Kel ebia
Ke léd
Ke le mér
Ké les ha lom
Ke levíz
Ke men ce
Ke men dol lár
Ke me nes hõ gyész
Ke me nes ká pol na
Ke me nes ma ga si
Ke me nes mi hály fa
Ke me nes pál fa
Ke me nes söm jén
Ke me nes szent már ton
Ke me nesszent pé ter
Ke mén fa
Ké mes
Ke mes ta ród fa
Kem se
Ken de res
Ke néz
Ke néz lõ
Ken gyel
Ke nye ri
Ker ca szo mor
Ker cse li get
Ke re csend
Ke re cseny
Ke rek egy há za
Ke rek ha raszt
Ke re ki
Ke rék te le ki
Ke resz té te
Ker ka ba ra bás
Ker ka fal va
Ker ka ku tas
Ker kás ká pol na
Ker ka szent ki rály
Ker ka tes kánd
Kér sem jén
Ker ta
Ker tész szi get
Ke szeg
Kesz nyé ten
Ke szõ hi deg kút
Kesz tölc
Ke szü
Két bo dony
Két egy há za
Két hely
Két pó
Két sop rony

Két új fa lu
Két völgy
Kéty
Ke ver mes
Ki li mán
Kim le
Kin cses bá nya
Ki ráld
Ki rály egy há za
Ki rály he gyes
Ki rály szen tist ván
Kis apá ti
Kis apos tag
Ki sar
Ki sasszond
Kis asszony fa
Kis ba bot
Kis bá gyon
Kis bajcs
Kis ba jom
Kis bár apá ti
Kis bár kány
Kis be rény
Kis ber zseny
Kis besz ter ce
Kis bo dak
Kis bu csa
Kis bud mér
Kis csécs
Kis cse hi
Kis csõsz
Kis dér
Kis dob sza
Kis domb egy ház
Kis do rog
Kis ecset
Kis fa lud
Kis fü zes
Kis gör bõ
Kis gya lán
Kis gyõr
Kis haj más
Kis har sány
Kis har tyán
Kis he rend
Kis hó dos
Kis hu ta
Ki sig mánd
Kis ja kab fal va
Kis kas sa
Kis ki nizs
Kis kor pád
Kis kö re
Kis kun lac há za
Kis kun maj sa
Kis ku tas

Kis láng
Kis lé ta
Kis lip pó
Kis lõd
Kis má nyok
Kis mar ja
Kis ma ros
Kis na mény
Kis ná na
Kis né me di
Kis nyá rád
Kis pa lád
Kis pá li
Kis pi rit
Kis rá kos
Kis ré cse
Kis roz vágy
Kis si ká tor
Kis som lyó
Kis szál lás
Kis szé kely
Kissze ke res
Kis szent már ton
Kis szi get
Kis szõ lõs
Kis ta má si
Kis ta pol ca
Kis to kaj
Kis tol mács
Kis tor más
Kis tót fa lu
Kis új szál lás
Ki su nyom
Kis var sány
Kis vá sár hely
Kis va szar
Kis vej ke
Ki szom bor
Kis zsi dány
Klá ra fal va
Kocs
Ko csér
Ko cso la
Ko csord
Kóka
Ko kad
Ko lon tár
Ko má di
Kom já ti
Kom lód tót fa lu
Kom lósd
Kom lós ka
Ko mo ró
Komp olt
Kon dó
Kon dor fa



Kon do ros
Kóny
Ko nyár
Kóp há za
Kop pány szán tó
Kor lát
Ko ron có
Kó rós
Kosd
Kós pal lag
Kó taj
Ko vács hi da
Ko vács szé ná ja
Ko vács vá gás
Ko zárd
Koz ma domb ja
Köb lény
Köcsk
Kö kény
Kõ kút
Köl cse
Kö lesd
Köl ked
Köm lõ
Köm lõd
Kö mö rõ
Köm pöc
Kör nye
Kö röm
Kõ rös hegy
Kö rös la dány
Kö rös nagy har sány
Kö rös tar csa
Kõ rös te tét len
Kö rös új fa lu
Kö rös sza kál
Kör összeg apá ti
Kõ szár hegy
Kõ szeg do rosz ló
Kõ szeg paty
Kõ szeg szer da hely
Köt cse
Köt egyán
Kõ te lek
Kõ vá gó örs
Kõ vá gó szõ lõs
Kõ vá gó töt tös
Kö vegy
Kö ves kál
Krasz nok vaj da
Kulcs
Ku na dacs
Kun ágo ta
Kun ba ja
Kun ba racs
Kun csor ba

Kun fe hér tó
Kun he gyes
Kun ma da ras
Kun pe szér
Kun szál lás
Kun szent már ton
Kun szent mik lós
Kun szi get
Kup
Kupa
Kurd
Ku ri tyán
Kus tán szeg
Ku tas
Ku ta só
Kü bek há za
Kül sõ sárd
Kül sõ vat
Kün gös
Lá bod
Lá ca csé ke
Lad
La dány be ne
Lád be se nyõ
La jos ko má rom
La jos mi zse
Lak
Lak hegy
La ki te lek
La kó csa
Lány csók
Lá pa fõ
La pán csa
Las kod
Lasz to nya
Lát rány
Lázi
Le ány vár
Lé bény
Le génd
Le gyes bé nye
Léh
Lé nárd da róc
Lend va de des
Lend va ja kab fa
Len gyel
Len gyel tó ti
Lep sény
Le sen ce fa lu
Le sen ce ist vánd
Le sen ce to maj
Lé ta vér tes
Le te nye
Let kés
Le vél
Le ve lek

Li bic koz ma
Lic kó va da mos
Li get
Li get fal va
Li pót
Lip pó
Lip tód
Lis pe szen ta dor ján
Li szó
Li tér
Lit ka
Lit ke
Lócs
Ló kút
Ló nya
Ló rév
Lot hárd
Lo vas
Lo vas be rény
Lo vász he tény
Lo vá szi
Lo vász pa to na
Lõ kös há za
Lövõ
Lö võ pet ri
Luc fal va
Lu dány ha lá szi
Lu das
Lu kács há za
Lul la
Lú zsok
Mád
Ma da ras
Ma do csa
Mag ló ca
Má gocs
Ma gos li get
Magy
Ma gyar al más
Ma gyar atád
Ma gyar bán he gyes
Ma gyar bóly
Ma gyar csa nád
Ma gyar domb egy ház
Ma gya reg regy
Ma gyar eg res
Ma gyar föld
Ma gyar géc
Ma gyar gencs
Ma gyar her te lend
Ma gyar ho mo rog
Ma gyar ke reszt úr
Ma gyar ke szi
Ma gyar lak
Ma gyar lu ka fa
Ma gyar mecs ke
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Ma gyar nád al ja
Ma gyar nán dor
Ma gyar po lány
Ma gyar sar lós
Ma gyar sze csõd
Ma gyar szék
Ma gyar szent mik lós
Ma gyar szer da hely
Ma gyar szom bat fa
Ma gyar te lek
Majs
Ma kád
Mak kos hoty ka
Mak lár
Ma lom sok
Má lyi
Má lyin ka
Mánd
Mán dok
Mán fa
Mány
Mar áza
Mar cal ger ge lyi
Mar cal tõ
Már fa
Má ria ha lom
Má ri a kál nok
Má ri a ké ménd
Má ri a noszt ra
Má ria pócs
Mar kaz
Márk há za
Már kó
Mar kóc
Mar ko ta bö dö ge
Ma róc
Ma ró csa
Má rok
Má rok föld
Má rok pa pi
Ma ros le le
Már tély
Mar ton fa
Mar to nyi
Mát étel ke
Mát ra bal la
Mát ra de recs ke
Mát ra mind szent
Mát ra no vák
Mát ra sze le
Mát ra szen tim re
Mát ra szõ lõs
Mát ra te re nye
Mát ra ve re bély
Má tyás domb
Matty

Má tyus
Máza
Me csek ná dasd
Me csek pö lös ke
Me csér
Med gyes bo dzás
Med gye segy há za
Me di na
Me gya szó
Me gye híd
Me gyer
Meggyes ko vá csi
Méh ke rék
Méh te lek
Me ké nyes
Mély kút
Mencs hely
Men de
Méra
Me re nye
Mér ges
Mérk
Mer nye
Mer se vát
Mes ter há za
Mes te ri
Mes ter szál lás
Me szes
Mesz len
Mesz teg nyõ
Me zõ be rény
Me zõ csát
Me zõ cso ko nya
Me zõd
Me zõ fal va
Me zõ gyán
Me zõ he gyes
Me zõ hék
Me zõ ke resz tes
Me zõ ko má rom
Me zõ la dány
Me zõ lak
Me zõ nagy mi hály
Me zõ nyá rád
Me zõ örs
Me zõ pe terd
Me zõ sas
Me zõ sze me re
Me zõ szent györgy
Me zõ szi las
Me zõ tár kány
Me zõ túr
Me zõ zom bor
Mi háld
Mi hály fa
Mi hály ger ge

Mi hály há za
Mi há lyi
Mike
Mi ke bu da
Mi ke ka rá csony fa
Mi ke pércs
Mik ló si
Mi kó fal va
Mi kó há za
Mi kosszép lak
Mi lej szeg
Mi lo ta
Mind szent go di sa
Mind szent kál la
Mi se fa
Mis ke
Misz la
Mo csa
Mo gyo rós bá nya
Mo gyo rós ka
Moha
Mo ho ra
Mol ná ri
Mol na sze csõd
Mol vány
Mo naj
Mo nok
Mo no ri er dõ
Mó nos bél
Mo nos tor apá ti
Mo nos tor pá lyi
Mon osz ló
Mo nyo ród
Mór ágy
Mó ra ha lom
Mó ric gát
Mó ri chi da
Mos dós
Mo son szent mik lós
Mo son szol nok
Mozs gó
Mõ csény
Mucs fa
Mu csi
Mú csony
Muhi
Mu ra ke resz túr
Mu ra rát ka
Mu ra sze me nye
Mur ga
Mu rony
Náb rád
Na dap
Ná dasd
Ná dasd la dány
Nád ud var



Ná gocs
Na gya csád
Na gya lá sony
Na gyar
Nagy bajcs
Nagy ba jom
Nagy ba kó nak
Nagy bán he gyes
Nagy ba racs ka
Nagy bar ca
Nagy bár kány
Nagy be rény
Nagy ber ki
Nagy bör zsöny
Nagy bud mér
Nagy cenk
Nagy csány
Nagy csécs
Nagy cse pely
Nagy cser kesz
Nagy dém
Nagy do bos
Nagy dob sza
Nagy do rog
Nagy ér
Na gyesz ter gár
Nagy fü ged
Nagy ge resd
Nagy gör bõ
Nagy gyi mót
Nagy haj más
Nagy har sány
Nagy he gyes
Nagy hó dos
Nagy hu ta
Na gyig mánd
Na gyi ván
Nagy ka ma rás
Nagy ka por nak
Nagy ka rá csony
Nagy ke re ki
Nagy ke reszt úr
Nagy ki nizs
Nagy kó nyi
Nagy kor pád
Nagy ko zár
Nagy kö ké nyes
Nagy köl ked
Nagy kö rû
Nagy ku tas
Nagy lak
Nagy len gyel
Nagy lóc
Nagy lók
Nagy lózs
Nagy má gocs

Nagy má nyok
Nagy ma ros
Nagy miz dó
Nagy nyá rád
Nagy oro szi
Nagy pá li
Nagy pall
Nagy pe terd
Nagy pi rit
Nagy rá bé
Nagy ra da
Nagy rá kos
Nagy ré cse
Nagy ré de
Nagy rév
Nagy roz vágy
Nagy sáp
Nagy si mo nyi
Nagy sza ká csi
Nagy szé kely
Nagy sze ke res
Nagy szé nás
Nagy szent já nos
Nagy szo koly
Nagy tá lya
Nagy te vel
Nagy ti laj
Nagy tót fa lu
Nagy tõ ke
Nagy út
Nagy var sány
Nagy váty
Nagy vá zsony
Nagy vej ke
Nagy ve leg
Nagy ve nyim
Nagy vis nyó
Nak
Nap kor
Ná rai
Nar da
Na szály
Né gyes
Ne ké zseny
Ne mes apá ti
Ne mes bikk
Ne mes bor zo va
Ne mes bõd
Ne mes bük
Ne mes csó
Nem es déd
Ne mes gör zsöny
Ne mes gu lács
Ne mes hany
Ne mes he tés
Ne mes ke

Ne mes kér
Ne mes ke reszt úr
Ne mes kis fa lud
Ne mes kocs
Ne mes kol ta
Ne mes lá dony
Ne mes med ves
Ne mes nád ud var
Ne mes nép
Ne mes pát ró
Ne mes rá dó
Ne mes rem pe hol lós
Ne mes sán dor há za
Ne messza lók
Ne messzen tand rás
Ne mes vá mos
Ne mes vid
Ne mes vi ta
Né met bá nya
Né met fa lu
Né met kér
Nem ti
Nesz mély
Né zsa
Nick
Nik la
Nóg rád
Nóg rád kö vesd
Nóg rád mar cal
Nóg rád me gyer
Nóg rád sáp
Nóg rád si pek
Nóg rád sza kál
Nó ráp
Nosz lop
Nosz vaj
Nova
No vaj
No va jid rány
Nõ tincs
Nyal ka
Nyá rád
Nyár egy há za
Nyár lõ rinc
Nyárs apát
Nyés ta
Nyim
Nyír áb rány
Nyí ra csád
Nyi rád
Nyír adony
Nyír bél tek
Nyír bo gát
Nyír bog dány
Nyír csa holy
Nyír csá szá ri
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Nyír derzs
Nyír gel se
Nyír gyu laj
Nyí ri
Nyí rib rony
Nyír já kó
Nyír kar ász
Nyír ká ta
Nyír kércs
Nyír lö võ
Nyír lu gos
Nyír már ton fal va
Nyír meggyes
Nyír mi hály di
Nyír pa rasz nya
Nyír pa zony
Nyír pi lis
Nyír tass
Nyír tét
Nyír tu ra
Nyír vas vá ri
Nyom ár
Nyõ gér
Nyu got szen ter zsé bet
Nyúl
Ó bá nya
Óba rok
Ó bu da vár
Ócsárd
Ó fa lu
Ó fe hér tó
Ó föl de ák
Óhíd
Okány
Oko rág
Okor völgy
Olasz
Olasz fa
Olasz fa lu
Olasz lisz ka
Olcs va
Olcs va a pá ti
Old
Ól mod
Ol tárc
Onga
Ónod
Ópá lyi
Ó pusz ta szer
Or bá nyos fa
Orci
Or da cse hi
Or das
Or fa lu
Orfû
Or go vány

Or mánd lak
Or mos bá nya
Oro szi
Orosz ló
Orosz tony
Or ta há za
Osli
Ostf fy asszony fa
Os to ros
Osz kó
Osz lár
Osz to pán
Ózd fa lu
Oz mán bük
Ozo ra
Öcs
Õcsény
Öcsöd
Ökö ri tó fül pös
Ölbõ
Öm böly
Õr
Öreg cser tõ
Öreg lak
Õr ha lom
Õri ma gya rósd
Õri szent pé ter
Ör kény
Ör mé nyes
Ör mény kút
Õr ti los
Ör vé nyes
Õs agárd
Õsi
Öskü
Öt te vény
Öt tö mös
Öt vös kó nyi
Pá cin
Pa csa
Pá csony
Pad ár
Páhi
Páka
Pa kod
Pá kozd
Palé
Pál fa
Pál fi szeg
Pál há za
Páli
Pal ko nya
Pál ma jor
Pál mo nos to ra
Pá los vö rös mart
Pa lo ta bo zsok

Pa lo tás
Pa loz nak
Pam lény
Pa muk
Pánd
Pan kasz
Pan non hal ma
Pá nyok
Pa nyo la
Pap
Pá pa de res ke
Pá pa ko vá csi
Pá pa sa la mon
Pá pa tesz ér
Pap ke szi
Pá poc
Pa pos
Páp rád
Pa rád
Pa rád sas vár
Pa rasz nya
Pári
Pa szab
Pász to ri
Pat
Pa tak
Pa ta lom
Pa ta pok lo si
Pat ca
Pát ka
Pa tos fa
Pát ro ha
Pat varc
Pá tyod
Páz mánd
Páz mánd fa lu
Pe cöl
Pécs ba go ta
Pécs de ve cser
Pé csely
Pé csud vard
Pécs vá rad
Pel lérd
Pély
Penc
Pe nész lek
Pén zes gyõr
Pe nyi ge
Pér
Pere
Pe re cse
Pe re ked
Pe re nye
Pe resz nye
Pe resz teg
Per ká ta



Per ku pa
Pe rõ csény
Pe terd
Pé ter hi da
Pé te ri
Pé ter vá sá ra
Pét für dõ
Pet hõ he nye
Pet ne há za
Pe tõ fi bá nya
Pe tõ fi szál lás
Pe tõ há za
Pe tõ mi hály fa
Pet ri ke resz túr
Pet ri ven te
Pet tend
Pi liny
Pi lis csév
Pi lis ma rót
Pin ce hely
Pin ka mind szent
Pinnye
Pi ri cse
Pir tó
Pis kó
Pit va ros
Pó csa
Po csaj
Pócs pet ri
Po gány
Po gány szent pé ter
Pó ka sze petk
Po lány
Pol gár
Pol gár di
Por csal ma
Por nó apá ti
Po rosz ló
Por pác
Por rog
Por rog szent ki rály
Por rog szent pál
Pór szom bat
Por va
Pós fa
Po tony
Po tyond
Pö lös ke
Pö lös ke fõ
Pör böly
Pör de föl de
Pöt ré te
Prügy
Pula
Pusz ta apá ti
Pusz ta ber ki

Pusz ta csa lád
Pusz ta csó
Pusz ta do bos
Pusz ta e de rics
Pusz ta fa lu
Pusz ta föld vár
Pusz ta hen cse
Pusz ta ko vá csi
Pusz ta ma gya ród
Pusz ta mér ges
Pusz ta mis ke
Pusz ta mo nos tor
Pusz ta ott la ka
Pusz ta rad vány
Pusz ta sze mes
Pusz ta szent lász ló
Pusz ta szer
Pusz ta vacs
Pusz ta vám
Püs ki
Püs pök hat van
Püs pök la dány
Püs pök mol ná ri
Püs pök szi lágy
Rá ba csa nak
Rá ba csé csény
Rá ba gyar mat
Rá ba híd vég
Rá ba ke cöl
Rá ba pa to na
Rá ba paty
Rá ba por dány
Rá ba se bes
Rá ba szen tand rás
Rá ba szent mi hály
Rá ba szent mik lós
Rá ba ta má si
Rá ba töt tös
Ráb ca ka pi
Rác al más
Rác ke reszt úr
Rád
Rád fal va
Rá dóc köl ked
Ra dos tyán
Ra gály
Raj ka
Ra ka ca
Ra ka ca szend
Rá kó czi bá nya
Rá kó czi új fa lu
Rák si
Ra mo csa
Ra mo csa há za
Rá polt
Ra pos ka

Rá sony sáp be rencs
Rát ka
Rá tót
Ra vazd
Recsk
Réde
Ré dics
Re géc
Re ge nye
Re göly
Rém
Ré pás hu ta
Rép ce lak
Rép ce sze me re
Rép ce szent györgy
Rép ce vis
Resz nek
Rét alap
Rét köz be rencs
Rét ság
Rév fü löp
Rév le ány vár
Rezi
Ri cse
Ri gács
Ri gyác
Ri móc
Ri nya be se nyõ
Ri nya ko vá csi
Ri nya szent ki rály
Ri nya új lak
Ri nya új nép
Ro hod
Ro mánd
Rom hány
Ro mo nya
Ró zsa fa
Ro zsály
Ró zsa szent már ton
Röj tök mu zsaj
Rö nök
Rösz ke
Ru da bá nya
Ru dolf te lep
Rum
Ru zsa
Ság új fa lu
Ság vár
Sa jó bá bony
Sa jó e cseg
Sa jó gal góc
Sa jó híd vég
Sa jó i ván ka
Sa jó ká pol na
Sa jó ka za
Sa jó ke resz túr
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Sa jó lád
Sa jó lász ló fal va
Sa jó mer cse
Sa jó né me ti
Sa jó ö rös
Sa jó pál fa la
Sa jó pet ri
Sa jó püs pö ki
Sa jó se nye
Sa jó szö ged
Sa jó vá mos
Sa jó ve lezd
Saj tos kál
Sal föld
Sal kö ves kút
Sa lom vár
Sály
Sá mod
Sám son há za
Sand
Sán tos
Sáp
Sá ránd
Sá ra zsa dány
Sár bo gárd
Sár eg res
Sár fi miz dó
Sár hi da
Sá ri sáp
Sar kad
Sar kad ke reszt úr
Sár ke resz tes
Sár ke reszt úr
Sár ke szi
Sár mel lék
Sá rok
Sá rosd
Sá ros pa tak
Sár pi lis
Sár rét ud va ri
Sar ród
Sár szent ágo ta
Sár szent lõ rinc
Sár szent mi hály
Sa rud
Sásd
Sás ka
Sáta
Sá tor hely
Sá voly
Sé
Se gesd
Sellye
Se lyeb
Sem jén
Sem jén há za

Sé nye
Sé nyõ
Se re gé lyes
Se rény fal va
Sér sek szõ lõs
Si ká tor
Sik lós bo dony
Sik lós nagy fa lu
Sima
Si ma ság
Si mon fa
Si mon tor nya
Si ó a gárd
Si ó jut
Si rok
Sit ke
So bor
So ko ró pát ka
Solt
Solt szen tim re
Solt vad kert
Sóly
Som
Som be rek
Som ló je nõ
Som ló szõ lõs
Som ló vá sár hely
Som ló ve cse
So mo dor
So mo gya csa
So mogy apá ti
So mo gya racs
So mogy asza ló
So mogy ba bod
So mogy bük kösd
So mogy csi csó
So mogy dö röcs ke
So mogy eg res
So mogy fajsz
So mogy gesz ti
So mogy hárs ágy
So mogy hat van
So mogy jád
So mogy meggyes
So mogy sám son
So mogy sárd
So mogy si mo nyi
So mogy szent pál
So mogy szil
So mogy szob
So mogy túr
So mogy ud var hely
So mogy vá mos
So mogy vár
So mogy visz ló
So mogy zsit fa

So mos kõ új fa lu
Son kád
So po nya
Sop ron hor pács
Sop ron kö vesd
Sop ron né me ti
Sor ki fa lud
Sor ki ká pol na
Sor más
So rok po lány
Sós har tyán
Sós tó fal va
Só sver ti ke
Só tony
Söj tör
Söp te
Sö réd
Su ko ró
Su mony
Súr
Surd
Sü kösd
Sü meg cse hi
Sü megp rá ga
Süt tõ
Sza bad battyán
Sza bad egy há za
Sza bad híd vég
Sza ba di
Sza bad kí gyós
Sza bad szál lás
Sza bad szent ki rály
Sza bás
Sza bolcs
Sza bolcs bá ka
Sza bolcs ve res mart
Szágy
Szajk
Szaj la
Sza jol
Sza ká csi
Sza ka dát
Szak áld
Sza kály
Szakcs
Szak már
Szak nyér
Sza koly
Sza kony
Sza kony fa lu
Szák szend
Sza la fõ
Sza lán ta
Sza la pa
Sza la szend
Sza lat nak



Szál ka
Szalk szent már ton
Szal ma tercs
Sza lon na
Sza mo san gya los
Sza mos becs
Sza mos kér
Sza mos sá lyi
Sza mosszeg
Sza mos ta tár fal va
Sza mo súj lak
Szan da
Szank
Szán tód
Szany
Szá pár
Sza por ca
Szár
Szár ász
Szá razd
Szár föld
Szár li get
Szar vas ge de
Szar vas kend
Szar vas kõ
Szász be rek
Szász fa
Szász vár
Szat már cse ke
Szá tok
Szat ta
Szaty maz
Sza va
Sze bény
Szé csén ke
Szé csény fel fa lu
Szé csi szi get
Sze der kény
Szed res
Szeg er dõ
Szeg ha lom
Sze gi
Sze gi long
Szeg vár
Szé kely
Szé kely sza bar
Szék ku tas
Sze les te
Sze le vény
Szel lõ
Sze mely
Sze me nye
Sze me re
Szen de hely
Szend rõ
Szend rõ lád

Szen na
Szent a
Szen tan tal fa
Szent ba lázs
Szent bék kál la
Szent bor bás
Szent dé nes
Szent do mon kos
Szen te
Szen te gát
Szen tes
Szent gál
Szent gá los kér
Szent györgy vár
Szent györgy völgy
Szen tim re fal va
Szen tist ván
Szen tist ván bak sa
Szent ja kab fa
Szent ka ta lin
Szent ki rály
Szent ki rály sza bad ja
Szent koz ma domb ja
Szent lász ló
Szent lisz ló
Szent lõ rinc ká ta
Szent mar git fal va
Szent már ton ká ta
Szent pé ter fa
Szent pé ter föl de
Szent pé ter szeg
Szent pé te rúr
Sze nyér
Sze pet nek
Sze re cseny
Sze rem le
Sze rep
Szer gény
Szi get be cse
Szi get csép
Szi get szent már ton
Szi get új fa lu
Szig li get
Szi ha lom
Szi jár tó há za
Szil
Szi lágy
Szi las po gony
Szil sár kány
Szil vágy
Szil vás
Szil vás vá rad
Szil vásszent már ton
Szin
Szin pet ri
Szi rák

Szir ma be se nyõ
Szob
Szo ko lya
Szó lád
Szo mód
Szo mo lya
Szo mor
Szor gal ma tos
Szo ro sad
Szõc
Szõ ce
Szög li get
Szõ ke
Szõ kéd
Szõ ke dencs
Szõ lõ sar dó
Szõ lõs gyö rök
Szö rény
Szúcs
Szu ha
Szu ha fõ
Szu ha kál ló
Szu hogy
Szu li mán
Szu lok
Szur dok püs pö ki
Szû csi
Szügy
Szûr
Tab
Ta bajd
Tab di
Tá bor fal va
Tác
Ta gyon
Ta ká csi
Tá kos
Tak ta báj
Tak ta har kány
Tak ta ke néz
Tak ta sza da
Ta li án dö rögd
Tállya
Ta má si
Ta na kajd
Táp
Tá pi ó bics ke
Tá pió györ gye
Tá pi ó ság
Tá pi ó szent már ton
Tá pió szõ lõs
Táp lán szent ke reszt
Tap sony
Táp szent mik lós
Tar
Ta rany
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Tar cal
Tard
Tar do na
Tar dos
Tar hos
Tar ján
Tar ján pusz ta
Tár kány
Tar na bod
Tar na le lesz
Tar na mé ra
Tar na örs
Tar na szent má ria
Tar na szent mik lós
Tar na zsa dány
Tár nok ré ti
Tar pa
Tar rós
Tás ka
Tass
Ta szár
Ta ta há za
Ta tár szent györgy
Táz lár
Té kes
Tek la fa lu
Te le kes
Te lek ge ren dás
Te le ki
Tel ki bá nya
Ten ge lic
Ten ge ri
Ten gõd
Tenk
Té nyõ
Tépe
Te rem
Te rény
Te res ke
Te resz te nye
Ter pes
Tés
Tésa
Té sen fa
Té seny
Tes kánd
Tét
Te tét len
Te vel
Ti bold da róc
Ti bor szál lás
Ti hany
Ti kos
Ti laj
Ti már
Ti sza a dony

Ti sza al pár
Ti sza bá bol na
Ti sza becs
Ti sza ber cel
Ti sza bez déd
Ti sza bõ
Ti sza bu ra
Ti sza csé cse
Ti sza cse ge
Ti sza cser mely
Ti sza da da
Ti sza derzs
Ti sza dob
Ti sza do rog ma
Ti sza esz lár
Ti sza fü red
Ti sza gyen da
Ti sza gyu la há za
Ti sza i gar
Ti sza i no ka
Ti sza je nõ
Ti sza ka nyár
Ti sza ka rád
Ti sza kécs ke
Ti sza ke re cseny
Ti sza ke szi
Ti sza kó ród
Ti sza kürt
Ti sza la dány
Ti sza mo gyo rós
Ti sza nagy fa lu
Ti sza ná na
Ti sza örs
Ti sza pal ko nya
Ti sza püs pö ki
Ti sza rád
Ti sza roff
Ti sza sas
Ti sza süly
Ti sza szal ka
Ti sza szen tim re
Ti sza szent már ton
Ti sza szi get
Ti sza szõ lõs
Ti sza tar dos
Ti sza tar ján
Ti sza te lek
Ti sza te nyõ
Ti sza ug
Ti sza valk
Ti sza vár kony
Ti sza vid
Tisz ta be rek
Ti va dar
Tó al más
Tó fa lu

Tó fej
Tófû
To kaj
To kod
To ko dal tá ró
To korcs
Tolcs va
Told
Tol mács
Tol na né me di
To maj mo nos to ra
To mor
Tom pa
Tom pa lá dony
Tor das
Tor ma föl de
Tor más
Tor más li get
Tor na ba ra kony
Tor na ká pol na
Tor na ná das ka
Tor na szen tand rás
Tor na szent ja kab
Tor nyi szent mik lós
Tor nyos né me ti
Tor nyos pál ca
To rony
Tor vaj
Tó szeg
Tót kom lós
Tót szent györgy
Tót szent már ton
Tót szer da hely
Tót új fa lu
Tót vá zsony
Töl tés ta va
Tö mörd
Tö mör kény
Tö rök kop pány
Tör tel
Töt tös
Trizs
Tu nyog ma tolcs
Tú rist ván di
Túr ke ve
Tú rony
Túr ri cse
Tu zsér
Tür je
Tüs ke vár
Tyu kod
Ud var
Ud va ri
Ugod
Új ba rok
Új csa ná los



Új domb rád
Új fe hér tó
Új har tyán
Úji ráz
Úji reg
Új ke néz
Új kér
Új len gyel
Új lé ta
Új lõ rinc fal va
Új pet re
Új ró na fõ
Új solt
Új sza lon ta
Új szen ti ván
Új szent mar gi ta
Új szil vás
Új te lek
Új ti kos
Új ud var
Új vár fal va
Ukk
Und
Úny
Up pony
Ura
Ura i új fa lu
Úr hi da
Úri
Úr kút
Usz ka
Uszód
Uzsa
Ül lés
Vác du ka
Vá ceg res
Vá char tyán
Vác ki súj fa lu
Vác szent lász ló
Vad na
Va dos fa
Vág
Vá gás hu ta
Vaja
Vaj dács ka
Vajsz ló
Vaj ta
Vál
Val kó
Val ko nya
Vál laj
Vál lus
Vá mos atya
Vá mos csa lád
Vá mos györk
Vá mos mi ko la

Vá mos oro szi
Vá mos pércs
Vá mos új fa lu
Vá mos sza ba di
Ván csod
Va nyarc
Va nyo la
Vá rad
Vár al ja
Var ász ló
Vá ra szó
Vár ba log
Var bó
Var bóc
Vár da
Vár domb
Vár föl de
Var ga
Vár gesz tes
Vár ke szõ
Vá rong
Vá ros föld
Vá ros lõd
Var sád
Var sány
Vár völgy
Va sad
Va sal ja
Vá sá ros béc
Vá sá ros dom bó
Vá sá ros fa lu
Vá sá ros mis ke
Vas asszony fa
Vas bol dog asszony
Vas eger szeg
Vas hosszú fa lu
Vas ke resz tes
Vas kút
Vas me gyer
Vas pör
Vas su rány
Vasszé cseny
Vas szent mi hály
Vasszil vágy
Vas vár
Va szar
Vá szoly
Vát
Vat ta
Vázs nok
Vécs
Vég egy há za
Vej ti
Vé kény
Ve kerd
Ve lem

Ve le mér
Ve lény
Vé ménd
Vé nek
Vép
Ver eb
Ve rõ ce
Ver pe lét
Ver seg
Ver send
Vér te sa csa
Vér tes bog lár
Vért es ket hely
Vér tes som ló
Vér tes tol na
Vér tes szõ lõs
Vése
Vesz kény
Veszp rém fajsz
Veszp rém gal sa
Veszp rém var sány
Vész tõ
Ve zseny
Vid
Vi gánt pe tend
Vil lány
Vil lány kö vesd
Vil mány
Vi lo nya
Vily vi tány
Vi nár
Vin dor nya fok
Vin dor nya lak
Vin dor nya szõ lõs
Vis nye
Vi son ta
Viss
Visz
Vi szák
Visz ló
Visz nek
Vit nyéd
Víz vár
Vizs lás
Vi zsoly
Vo kány
Vo nyarc vas hegy
Vöc könd
Völ csej
Vö nöck
Vö rös tó
Vörs
Za bar
Zá dor
Zá dor fal va
Zagy va ré kas
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Zagy va szán tó
Zá hony
Zajk
Zaj ta
Zá kány
Zá kány fa lu
Zá kány szék
Zala
Za la apá ti
Za la bak sa
Za la bér
Za la bol dog fa
Za la csány
Za la cséb
Za la er dõd
Za la gyö mö rõ
Za la ha láp
Za la hás hágy
Za la ig ri ce
Za la ist vánd
Za la ka ros
Za la ko már
Za la kö ves kút
Za la lö võ
Za la meggyes
Za la me re nye

Za la sár szeg
Za la sza bar
Za la szán tó
Za la szeg vár
Za la szent ba lázs
Za la szentg rót
Za la szent györgy
Za la szen ti ván
Za la szent ja kab
Za la szent lász ló
Za la szent lõ rinc
Za la szent már ton
Za la szent mi hály
Za la szom bat fa
Za lá ta
Za la tár nok
Za la új lak
Za la vár
Za la vég
Zal kod
Za már di
Zá moly
Zán ka
Za ránk
Zá vod
Ze bec ke

Ze be gény
Zemp lé na gárd
Zen gõ vár kony
Zi chy új fa lu
Zics
Zi liz
Zi mány
Zók
Zom ba
Zu bogy
Zsa dány
Zsá ka
Zsám bok
Zsa na
Zsa ro lyán
Zse be há za
Zsé deny
Zse lic kis fa lud
Zse lic kis lak
Zse lic szent pál
Zsennye
Zsi ra
Zsom bó
Zsuj ta
Zsurk
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