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K Ö Z L E M É N Y E  

 

A  L E A D E R  H A C S M U N K A SZ E R V E Z E T É V E L ,  D Ö N T É SH O Z Ó  
T E ST Ü L E T É N E K  F E L A D A T A I V A L ,  V A L A M I N T  A Z  F V M  É S A  
L E A D E R  H A C S K Ö Z Ö T T  M E G K Ö T Ö T T  E G Y Ü T T M Ő K Ö D É SI  

M E G Á L L A P O D Á SSA L  K A P C SO L A T O S E G Y E S K É R É D É SE K Rİ L  

 

 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyes nem horizontális 

intézkedései (mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása, 

turisztikai tevékenységek ösztönzése, falumegújítás-és fejlesztés, vidéki örökség 

megırzése), valamint a IV. tengelyes intézkedésének végrehajtása a LEADER elveken 

alapszik. Az Európai Unió az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet (a 

továbbiakban: EMVA rendelet) 61. cikkében fektette le a LEADER csoportok 

alakulásának irányelveit.  

Az EMVA rendelet 61. cikk (4) bekezdésének rendelkezése értelmében „a helyi 

akciócsoport választja ki a stratégia keretében finanszírozandó projekteket.”  

 

A Közös Agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK Tanácsi Rendelet 

(a továbbiakban: 1295/2005 EK Rendelet) – EMGA és EMVA alapszabályokat 

tartalmazó közösségi jogszabály – szerint az akkreditált kifizetı ügynökség felel a 

kifizetések engedélyezéséért, a kifizetések teljesítéséért és a  pénzügyi elszámolásért . 

 

A hivatkozott jogszabály 6. cikke szerint „A kifizetı ügynökségek a tagállamok 

azon hatóságai vagy szervei, amelyek az általuk végrehajtott kifizetések, a tájékoztatás 

és az információk megırzése terén elegendı garanciát nyújtanak ahhoz, hogy: 

a) a kifizetés engedélyezése elıtt megtörténjen a kérelmek elfogadhatóságának, a 

vidékfejlesztés keretében a támogatások odaítélési eljárásának, valamint a 

kérelmek közösségi szabályoknak való megfelelıségének ellenırzése; 
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b) a teljesített kifizetések könyvelése pontosan és teljes körően történik; 

c) végrehajtják a közösségi jogszabályokban meghatározott ellenırzéseket; 

d) a szükséges dokumentumok benyújtására a közösségi szabályokban 

megállapított határidın belül és formában kerül sor; 

e) a közösségi szabályok értelmében a dokumentumokhoz — beleértve az 

elektronikus dokumentumokat is — hozzá lehet férni és azokat olyan formában 

ırzik meg, hogy teljességük, érvényességük és olvashatóságuk biztosított 

legyen az idı múlásával.” 

 

Ezen két EK rendelet rendelkezései, valamint a mezıgazdasági, agrár-

vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirıl 2007. évi XVII. törvényben rögzítettek alapján 

került felállításra a helyi szintő kérelmek feldolgozásának, értékelésének eljárásrendje.  

 

Az eljárásrend értelmében minden, önálló jogi személyiséggel rendelkezı 

LEADER helyi akciócsoport (a továbbiakban: LEADER HACS) munkaszervezetet 

állít fel a tervezési területérıl beérkezett kérelmek feldolgozása érdekében. A 

LEADER HACS a területérıl benyújtandó kérelmeket az ügyfél meghatalmazása 

alapján jogosult az ügyfélkapus elektronikus felületre rögzíteni, továbbá a kérelmet 

annak teljessége és  értékelése érdekében elıkészíteni, valamint az ezen IH közlemény 

1. számú melléklete szerint a LEADER HACS döntésének meghozatala érdekében 

elkészíteni a pontozási jegyzıkönyvet,. A döntéshozó testületre vonatkozó szabályokat 

az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési 

támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében 

megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekrıl 

szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet szabályozza. A LEADER HACS döntéshozó 

testülete által jóváhagyott pontozási jegyzıkönyvet, valamint az ezen IH közlemény 2. 

számú melléklete szerinti elızetes támogatási rangsort a LEADER HACS 

munkaszervezete a támogatási kérelmek benyújtására rendelkezésre álló idıszak 

utolsó napját követı 20 napon belül köteles megküldeni a Mezıgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére . 
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Amennyiben az ügyfél a LEADER HACS segítségével kívánja az ügyfélkapun 

keresztül benyújtani kérelmét, úgy az ügyfélnek meghatalmazást kell adnia a 

LEADER HACS részére, ezen IH közlemény 3. számú melléklete alapján. Az egyes 

mezıgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az 

elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet 

1. § (5) bekezdése értelmében a meghatalmazást a kérelembenyújtást megelızıen 

legalább tizenöt nappal kell benyújtani a kérelmezı lakóhelye vagy székhelye szerint 

illetékes MVH területi kirendeltségre. Meghatalmazás hiányában a LEADER HACS 

nem jogosult a kérelem feltöltésére.  

A kérelem feltöltése után a LEADER HACS a kérelmet két példányban köteles 

kinyomtatni. A kérelem mindkét példányát az ügyfél és a LEADER HACS munkatársa 

is köteles aláírni, így igazolva a kérelem valós tartalmát. A felrögzített kérelem 

mellékletét képezı dokumentumokat az ügyfél feladata megküldeni az illetékes MVH-

hoz.  

Amennyiben az ügyfél saját maga kívánja az ügyfélkapun keresztül 

benyújtani kérelmét, úgy a felrögzített kérelem egy kinyomtatott példányát a 

pontozási jegyzıkönyv kiállítása érdekében, támogatási kérelem benyújtására 

rendelkezésre álló idıszak utolsó napjáig, el kell juttatni az illetékes LEADER HACS 

részére. A személyesen átvett kérelemrıl a LEADER HACS az ezen IH közlemény 4. 

számú mellékletének megfelelıen átadás-átvételi jegyzıkönyvet köteles kiállítani,. Az 

ügyfélnek a pontozási jegyzıkönyv kiállítása érdekében az ezen IH közlemény 5. 

számú mellékletének megfelelıen meghatalmazást kell adni a LEADER HACS 

részére. 

 Amennyiben az ügyfél postai úton kívánja kérelmét benyújtani, a kérelem egy 

példányát a pontozási jegyzıkönyv kiállítása érdekében, a támogatási kérelem 

benyújtására rendelkezésre álló idıszak utolsó napjáig, el kell juttatnia az illetékes 

LEADER HACS részére. A személyesen átvett kérelemrıl a LEADER HACS az ezen 

IH közlemény 4. számú mellékletének megfelelıen átadás-átvételi jegyzıkönyvet 

köteles kiállítani. Az ügyfélnek a pontozási jegyzıkönyv kiállítása érdekében az ezen 

IH közlemény 5. számú mellékletének megfelelıen meghatalmazást kell adni a 

LEADER HACS részére. 
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A 1290/2005/EK rendeletben leírtak biztosítása érdekében az MVH teljességi 

és adminisztratív ellenırzést végez a benyújtott kérelmeken, mely ellenırzés keretében 

ellenırzi a LEADER HACS által adott pontszámokat.  

Pontszám eltérés esetében a végsı pontszám megállapítása az IH-n belül 

mőködı Forrásallokációs és Minıségi Projektek kiválasztási Bizottság (a 

továbbiakban: FAB) feladata. A FAB a végsı pontszám meghozatala érdekében 

egyeztetni jogosult a LEADER HACS-csal, valamint MVH-val is.  

A FAB által jóváhagyott támogatási rangsor alapján a támogató vagy elutasító 

határozatok meghozatala az MVH feladata, hiszen a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény rendelkezései alapján 

a hatósági feladatellátásra nem jogosult LEADER HACS-ok nem hozhatnak 

határozatot egy közigazgatási eljárás keretében.  

 

Az eljárás vonatkozásban az alábbi összeférhetetlenségi szabályok az irányadóak: 

 

Ha a külön jogszabályban meghatározott LEADER HACS munkaszervezetének 

alkalmazottjaként vagy a LEADER HACS döntéshozó testületének tagjaként valamely 

ügyre vonatkozó döntés elıkészítésében közremőködı személlyel összefüggésben a 

közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

(a továbbiakban: Knyt.) 6. vagy 9. §-a szerinti kizárás áll fenn, a döntés-elıkészítés 

megkezdése elıtt, vagy - ha a kizárás oka a döntés-elıkészítı tevékenység megkezdése 

után következik be - a döntés-elıkészítés újbóli lefolytatása során biztosítani kell, 

hogy a döntés-elıkészítésben kizárással érintett személy ne vegyen részt. 

Ha valamely ügyben a LEADER HACS vezetıjével összefüggésben – ezen 

jogviszonyára tekintettel – a Knyt. 6. vagy 9. §-a szerinti kizárás áll fenn, a teljes 

döntés-elıkészítést a MVH látja el. 

 

Ha valamely ügyben a LEADER HACS által létrehozott jogi személyiségő 

szervezet a kérelmezı, a támogatási eljárás teljes döntés-elıkészítését az MVH látja 

el. 
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A fent leírtak értelmében a munkaszervezet tagja nem vehet részt a döntéshozó 

testület munkájában. Munkaszervezet tagja tisztséget (pl.: elnök, alelnök, elnökségi 

tag) nem töltheti be a jogi személyiségő szervezetben.  

 

Arculati elemek: 

 

A LEADER HACS az ÚMVP III-IV. tengelyes intézkedések végrehajtása során 

végzett kommunikációs tevékenysége során az ezen IH közlemény 7. számú 

mellékletében közzétett arculati kézikönyv elemeit köteles használni. Valamennyi 

hivatalos megjelenés során az ÚMVP lógó és az EU zászló feltüntetése kötelezı. 

 

Mőködési költség:  

A LEADER HACS köteles a LEADER HACS és FVM IH között létrejött 

együttmőködési megállapodás 2. számú melléklete szerint elkészített, a 2008. évre 

vonatkozó költségvetését 2008. november 30-ig megküldeni az IH részére.  

 

 

 

Budapest, 2008. október 31. 

 

 

Dr Forgács Barnabás 
Irányító Hatóság vezetıje 
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1. számú melléklet 
 

1/a számú melléklet: 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 
az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások 

létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló rendelet 
keretében benyújtandó kérelmek vonatkozásában 

 
Szakmai 

Értékelési szempont megnevezése 
Adható 

pontszám 
Megítélt 

pontszám Indoklás 

1. Az ügyfél a településen még nem 
mőködı szolgáltatást, vállalkozói 
tevékenységet hoz létre: 

  

·        Igen   

·        Nem   

    

 2. Minıség- és környezetirányítási 
rendszerek, szabványok 
alkalmazásra kerülnek 

  

·        Igen   

·         Nem   

    

3. A beruházás tartalmaz megújuló-, 
vagy bioenergia hasznosítást vagy 
illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

  

·        Igen   

·        Nem   

    

Összes pontszám - szakmai: 25 pont     

Horizontális 

Értékelési szempont megnevezése 
Adható 

pontszám 
Megítélt 

pontszám Indoklás 

4. A kérelem benyújtását megelızı 
12 hónap átlag létszámához képest a 
foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására 

  

Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

  

·        0–10 000 000 Ft/új munkahely   
·        10 000 001–20 000 000 Ft/új 
munkahely 

  

·        20 000 001–30 000 000 Ft/új 
munkahely 

  

·        30 000 001–40 000 000 Ft/új 
munkahely 

  

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

5. Hátrányos helyzető 
munkavállalót foglalkoztat:  
–    nı,  
–    25 év alatti pályakezdı fiatal,  
–    fogyatékkal élı,  
–    40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 
éven aluli gyermeket nevelı 
munkavállaló 
–     10 éven aluli gyereket nevelı 
egyedülálló munkavállaló  

  

·        Legalább két fı munkavállalót 
foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást)  

  

·        Legalább egy fı munkavállalót 
foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

  

·        Az ügyfél maga ilyen (kizárólag 
önfoglalkoztatás) 

  

·        Nem foglalkoztat   

    

6. A beruházás 
akadálymentesítésére is sor kerül:   

·     Összes, a kérelemben 
megfogalmazott, e rendeletben 
támogatható tevékenység keretében 
megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, 
nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élı számára 
is biztonságosan használhatóvá válik) 

  

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

  

·        Nem történik akadálymentesítés   

    

7. A beruházás hátrányos helyzető 
területen valósul meg:   

·        Igen   

·        Nem   

    

8. A beruházásnak helyt adó 
település lélekszáma: 

  

·        1000 fı alatti   

·        1000-2500 fı    

·        2501-3500 fı    

·        3500 fı feletti   
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9. A fejlesztés a térségi 
mikrovállalkozások 
együttmőködésével valósul meg: 

  

·        Igen   

·        Nem   

    

10. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás 
figyelembe veszi az 
energiahatékonyság követelményeit, 
a megújuló erıforrások használatát 
vagy a környezetbarát és 
környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

  

·        Igen   

·        Nem   

    

11. A fejlesztés hozzájárul a 
természeti értékeket, a természeti és 
kulturális jellegzetességek hosszú 
távú megırzéséhez, a fejlesztés által 
érinett – helyben élı, dolgozó 
emberek környezetének, 
életminıségének javításához: 

  

·        Igen   

·        Nem   

    

12. A kérelem HVS-hez való 
illeszkedése:   

·        A kérelemben megjelölt 
fejlesztés megjelenik került a HVS-
ben 

  

·        A kérelemben megjelölt 
fejlesztés nem került nevesítésre a 
HVS-ben 

  

    

13. A kérelem tárgya egy a HVS-ben 
megjelölt komplex projekt 
megvalósítását segíti elı 

  

·        Igen   

·        Nem    

    

Összes pontszám - horizontális: 85 pont     
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Pénzügyi szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Adható 
pontszám 

Megítélt 
pontszám 

Indoklás 

I. A vállalkozás pénzügyi tervének 
koherenciája 

      

1. A befektetett eszközök változása 2 pont     

2. A saját tıke változása a beruházás 
idıtartama alatt 

2 pont     

3. Az értékcsökkenés változása 2 pont     
4. A saját tıke változása a mőködtetési 
idıszak alatt 

1 pont     

II. Vállalatértékelés       

5. A vállalkozás egy fıre jutó 
árbevételének vizsgálata 

2 pont     

6. Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

2 pont     

III. Terv adatok értékelése       

7. A vállalkozás egy fıre jutó 
árbevételének vizsgálata 

3 pont     

IV. Üzemeltetési vizsgálat       

8. Ha a vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest  

  

Nincs alkalmazott, 0 pont 
több, mint 10%-kal bıvül, vagy induló 
vállalkozások eléri az egy 
alkalmazottra jutó árbevétel a 3 millió 
forintot 

1 pont 

több, mint 20%-kal bıvül, vagy induló 
vállalkozások eléri az egy 
alkalmazottra jutó árbevétel a 4 millió 
forintot 

2 pont 

    

9. Ha a vállalkozás benyújtást követı 
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 1,1 szeresét 

1 pont 

a növekmények értéke eléri a 
támogatás 1,2 szeresét 

2 pont 
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10. Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest:  
(Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre 
kell vizsgálni ) 

    

10%-kal bıvül 1 pont   

20%-kal bıvül 2 pont   

  

Összes pontszám - pénzügyi terv: 20 pont     

        

Üzleti terv   

Értékelési szempont megnevezése Adható 
pontszám 

Megítélt 
pontszám 

Indoklás 

I. Fejlesztés összefoglaló 2     
II. Ügyfél bemutatása 4     

III. Piacelemzés és Értékesítés 6     

IV. Szervezet, emberi erıforrások 3     

V. Tevékenység-fejlesztések 12     

VI: Pénzügyi fenntarthatóság 3     

VII. Kommunikációs terv 5     

VIII. Társadalmi felelısségvállalás 5     

Összes pontszám - Üzleti terv   40 pont     

Megítélt pontszám összesen: 170 pont     

Kérelem pontszáma mindösszesen: 
(Üzleti terv hiányában a megítélt 
pontszámot arányosítani kell. 
Arányosítás: Megítélt pontszám 
összesen x (165/125) 

170 pont     
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1/b számú melléklet: 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet 
az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek 

ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl 
szóló rendelet keretében benyújtandó kérelmek vonatkozásában 

 
Szakmai 

Értékelési szempont megnevezése Adható 
pontszám 

Megítélt 
pontszám 

Indoklás 

1. A fejlesztés helyi, térségi 
hagyományos (a térségben 
történelmi vagy kulturális múlttal 
rendelkezı,) 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 – együttmőködési 
megállapodás alapján vagy saját 
szervezésben – programként tervez 
bemutatni  

  

·        Nem    

  

  
2. A fejlesztés helyszínének 
kistérségben van-e természeti, 
kulturális vagy egyéb nemzetközi, 
országos vagy regionális jelentıségő 
turisztikai vonzerı: 

  

·        Igen a kérlemnek részét képezi 
egy nemzetközi vagy országos 
jelentıségő turisztikai vonzerı 
bemutatása; 

  

·        Igen a kérlemnek részét képezi 
egy regionális jelentıségő turisztikai 
vonzerı bemutatása; 

  

·        A fejlesztés térségében nincs 
turisztikai vonzerı. 

  

  

  
3. A térség turisztikai kínálatában 
jön-e létre új típusú vagy 
kínálatbıvítı szolgáltatás: 

  

·        Igen   

·        Nem   
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4. Az ügyfél az üzemeltetési idıszak 
alatt együttmőködés keretében 
kívánja a fejlesztést megvalósítani: 

  

·        Igen   

·        Nem   

  

  
Összes pontszám - szakmai: 35 pont     

Horizontális 
Értékelési szempont megnevezése Adható 

pontszám 
Megítélt 

pontszám 
Indoklás 

5. A kérelem benyújtását megelızı 
12 hónap átlag létszámához képest a 
foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására 

  

Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. (beleértve 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   

  

  
6. Hátrányos helyzető munkavállalót 
foglalkoztat:  
– nı,  
– 25 év alatti pályakezdı fiatal,  
– fogyatékkal élı, 
– 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 
éven aluli gyermeket nevelı 
munkavállaló 
– 10 éven aluli gyereket nevelı 
egyedülálló munkavállaló 

  

·        Legalább két fı munkavállalót 
foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást)  

  

·        Legalább egy fı munkavállalót 
foglalkoztat (beleértve az 
önfoglalkoztatást) 

  

·        Nem foglalkoztat   

  

  
7. A beruházás hátrányos helyzető 
területen valósul meg : 

  

·        Igen   

·        Nem   
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8. A fejlesztés helye szerinti település 
állandó lakosainak száma: 

  

·        1000 fı alatti   

·        1001-3000 fı   

·        3000 fı feletti   

  

  
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 élı 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   

  

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

  

·        Igen   

·        Nem   

  

  
11. A fejlesztés hozzájárul a 
természeti értékeket, a természeti és 
kulturális jellegzetességek hosszú 
távú megırzéséhez, a fejlesztés által 
érintett – helyben élı, dolgozó 
emberek környezetének , 
életminıségének javításához: 

  

·        Igen   

·        Nem   
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Komplexitás 

Értékelési szempont megnevezése Adható 
pontszám 

Megítélt 
pontszám 

Indoklás 

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

  

·        Kettı vagy több célterületre 
irányul 

  

·        Egy célterületre irányul   

  

  
13. A kérelem HVS-hez való 
illeszkedése: 

  

·        A kérelemben megjelölt fejlesztés 
megjelenik került a HVS-ben 

  

·        A kérelemben megjelölt fejlesztés 
nem került nevesítésre a HVS-ben 

  

    

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben 
megjelölt komplex projekt 
megvalósítását segíti elı 

  

·        Igen   

·        Nem    

    

Összes pontszám - komplexitás és 
horizontális: 

75 pont     

Pénzügyi szempontok 
Értékelési szempont megnevezése Adható 

pontszám 
Megítélt 

pontszám 
Indoklás 

Önkormányzat, önkormányzati 
társulás, non-porfit szervezet, 
egyházi jogi személy esetén 

      

I. Bázisadatok értékelése  

Max. 9 
pont 

    

1. Felhalmozási kiadások       
Ha a felhalmozási kiadások aránya 
meghaladja   

    

13%-ot 3 pont   
9%-ot 2 pont   
5%-ot 1 pont 

  

  
2. Saját bevételek aránya       
Ha a saját bevételek aránya meghaladja       
13%-ot 3 pont   
9%-ot 2 pont   
5%-ot 1 pont 
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3. Pénzügyi stabilitás       
Ha a mőködési bevételek fedezik a 
mőködési kiadásokat 3 pont 

    

II. Terv adatok értékelése 
(a beruházás befejezését követı elsı 
gazdasági évben) 

      

1. Felhalmozási kiadások        
Ha a felhalmozási kiadások aránya 
meghaladja   

    

15%-ot 2 pont   
10%-ot 1 pont 

  
  

2. Saját bevételek aránya        
Ha a saját bevételek aránya meghaladja       
15%-ot 2 pont   
10%-ot 1 pont 

  
  

3. Pénzügyi stabilitás       
Ha a mőködési bevételek fedezik a 
mőködési kiadásokat 2 pont 

    

III. Üzemeltetési vizsgálat       
A személyi jellegő kifizetések 
növekménye a bázis évhez képest a 
benyújtást követı 4. évre  

      

25% felett 5 pont   

20% felett 4 pont   

15% felett 3 pont   

10% felett 2 pont   

5% felett 1 pont 

  

  

Összes pontszám - pénzügyi terv  20 pont     
Pénzügyi szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Adható 
pontszám 

Megítélt 
pontszám 

Indoklás 

Természetes személy ügyfél esetén       

I. Kérelmezı értékelése       
1. Az ügyfélnek a bázis évben a 
turisztikai tevékenységbıl származó 
árbevétel értéke eléri  

Max 4 
pont 

    

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

  

600.000 Ft-ot 1 pont 
800.000 Ft-ot 2 pont 
1 millió Ft-ot 3 pont 
1,2 millió Ft-ot 4 pont 
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik) 

  

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

    

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

  

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

    

II. Kihasználtság vizsgálata       
1. 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 
férıhelyek számától) esı turisztikai 
árbevétele eléri a: 

Max 4 
pont 

200. 000 Ft-ot 2 pont 
250.000 Ft-ot 3 pont 
300.000 Ft-ot 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 tevékenybıl eléri a: 

  

20.000 Ft-ot 2 pont 
30.000 Ft-ot 3 pont 
40.000 Ft-ot 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 
tevékenybıl eléri a: 

  

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

    

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

Max 2 
pont 

10% felett van 1 pont 
15% felett van 2 pont 
Ha nem állapítható meg kihasználtság 0 pont 

    

III. Üzemeltetési vizsgálat       
1. Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követı 4. évben 
az alábbi mértékben haladja meg a 
bázis év (a fejlesztési megelızı év) 
adatát 

Max 2 
pont 

10%-kal 1 pont 
20%-kal. 2 pont 
Induló szolgáltató esetében ha a 
kihasználtság eléri a  

  

10%-ot  1 pont 
15%-ot 2 pont 

    

2. Ha az ügyfélnek a benyújtást követı 
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  

Max 4 
pont 

0,4-szeresét, 2 pont 

0,6-szorosát, 4 pont 

    

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

Max 4 
pont 
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Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik) 

  

20%-kal nagyobb mértékben bıvül 2 pont 

40%-kal nagyobb mértékben 4 pont 

Induló szállásadó esetében, ha a bevétel 
eléri  

  

az 1.200.000 Ft-ot, 2 pont 

az 1.600.000 Ft-ot, 4 pont 

    

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

  

20%-kal nagyobb mértékben bıvül, 2 pont 

40%-kal nagyobb mértékben bıvül,  4 pont 

Induló szolgáltató esetében, ha a 
bevétel eléri   
a 600.000 Ft-ot, 2 pont 

a 800.000 Ft-ot, 4 pont 

    

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

  

20%-kal nagyobb mértékben bıvül, 2 pont 

40%-kal nagyobb mértékben bıvül, 4 pont 

Induló szolgáltató esetében, ha a 
bevétel eléri    
az 1.200.000 Ft-ot, 2 pont 

az 1.600.000 Ft-ot, 4 pont 

    

Összes pontszám - pénzügyi terv  20 pont     
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Pénzügyi szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Adható 
pontszám 

Megítélt 
pontszám 

Indoklás 

Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás 
esetén 

      

I. Kérelmezı értékelése       
1. Az ügyfélnek a bázis évben a 
turisztikai tevékenységbıl az egy 
alkalmazottra jutó árbevétel (egyéni 
vállalkozások esetében az adóalapba 
beszámított árbevétel) értékének 
vizsgálata 

Max 4 
pont 

Amennyiben nincsen alkalmazott, vagy 
az érték 3 millió forint alatt van  0 pont 
Meghaladja a 3 millió forintot 1 pont 
Meghaladja a 4 millió forintot, 2 pont 
Meghaladja az 5 millió forintot 3 pont 
Meghaladja a 6 millió forintot 4 pont 

    

II. Kihasználtság vizsgálata       
1. 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 
férıhelyek számától) esı turisztikai 
árbevétele eléri a: 

Max 4 
pont 

200. 000 Ft-ot,  2 pont 
250.000 Ft-ot, 3 pont 
300.000 Ft-ot, 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 tevékenységbıl eléri a: 

  

20.000 Ft-ot, 2 pont 
30.000 Ft-ot, 3 pont 
40.000 Ft-ot, 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 
tevékenybıl eléri a: 

  

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

    

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

Max 2 
pont 

Ha nem állapítható meg kihasználtság, 0 pont 
10% felett van, 1 pont 
15% felett van, 2 pont 

    

III. Üzemeltetési vizsgálat       
1. Amennyiben az ügyfél kihasználtság 
mutatója a fejlesztést követı 4 évben 

Max 2 
pont 

10%-kal haladja meg a bázis év (a 
fejlesztési megelızı év) adatát 1 pont 
ha 20%-kal, 2 pont 
Induló szolgáltató esetében ha a 
kihasználtság eléri a    
10%-ot, 1 pont 
15%-ot, 2 pont 

    

2. Ha az ügyfélnek a benyújtást követı 
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  

Max 4 
pont 

0,4-szeresét, 2 pont 
0,6-szorosát, 4 pont 
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3. Amennyiben az ügyfél 
dokumentálható, bizonylatokkal 
alátámasztott falusi turizmusból 
származó árbevétele a határozatot  
követı 4. évben a bázis évhez képest 

Max 4 
pont 

    

Szállásadás esetén (beleértve, ha 
szálláshely fejlesztés esetén egyéb 
szolgáltatás fejlesztése is történik)   
20%-kal nagyobb mértékben bıvül, 2 pont 
40%-kal nagyobb mértékben bıvül 4 pont 
Induló szállásadó esetében, ha a bevétel 
eléri    
az 1.200.000 Ft-ot, 2 pont 
az 1.600.000 Ft-ot, 4 pont 

    

Falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenység esetén (amennyiben 
szálláshelyfejlesztés nem történik)   
20%-kal nagyobb mértékben bıvül, 2 pont 
40%-kal nagyobb mértékben bıvül, 4 pont 
Induló szolgáltató esetében, ha a 
bevétel eléri:   
a 600.000 Ft-ot, 2 pont 
a 800.000 Ft-ot, 4 pont 

    

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

  

20%-kal nagyobb mértékben bıvül, 2 pont 
40%-kal nagyobb mértékben bıvül 4 pont 
Induló szolgáltató esetében, ha a 
bevétel eléri    
az 1.200.000 Ft-ot, 2 pont 
az 1.600.000 Ft-ot, 4 pont 

    

Összes pontszám - pénzügyi terv  20 pont     
Mőködtetési és fenntarthatósági terv 

Értékelési szempont megnevezése Adható 
pontszám 

Megítélt 
pontszám 

Indoklás 

I. Fejlesztés összefoglaló 2     
II. Helyzetelemzés 5     
III. Fejlesztés bemutatása 10     
IV. Fejlesztés várható hatásai 4     
V. Pénzügyi fenntarthatóság 3     
VI. Kockázatelemzés 6     
VII. Kommunikációs terv 5     
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VIII. Társadalmi felelısségvállalás 5     
Összes pontszám - Mőködtetési és 
fenntarthatósági terv   

40 pont   

  
Üzleti terv   

Értékelési szempont megnevezése Adható 
pontszám 

Megítélt 
pontszám 

Indoklás 

I. Fejlesztés összefoglaló 2     
II. Ügyfél bemutatása 4     
III. Piacelemzés és Értékesítés 6     
IV. Szervezet, emberi erıforrások 3     
V. Tevékenység-fejlesztések 12     
VI: Pénzügyi fenntarthatóság 3     
VII. Kommunikációs terv 5     
VIII. Társadalmi felelısségvállalás 5     
Összes pontszám - Üzleti terv   40 pont     
        
Megítélt pontszám összesen: 170 pont     

Kérelem pontszáma mindösszesen: 
(Müködtetési és fenntarthatósági vagy 
üzleti terv hiányában a megítélt 
pontszámot arányosítani kell. 
Arányosítás: Megítélt pontszám 
összesen x (170/130) 

170 pont     
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1/c számú melléklet: 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 
az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –

fejlesztésre igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl 
szóló rendelet keretében benyújtandó kérelmek vonatkozásában 

 
1. célterület: 

Értékelési szempont megnevezése Adható 
pontszám 

Megítélt 
pontszám 

Indoklás 

1. Legalább 3 egymással 
kapcsolatban álló, külön helyrajzi 
számmal rendelkezı épületek 
felújítására irányul a fejlesztés 

  

·        Igen   

·        Nem   

    

2. A fejlesztés a helyi vagy országos 
védelem alatt álló és látogatható 
épületek közvetlen környezetében 
(150 m) álló épületek felújítására 
irányul: 

  

·        Igen   

·        Nem   

    

3. Oktatási, kulturális és szociális 
létesítmények közvetlen közelében 
(150 méteren belül) valósul meg a 
fejlesztés: 

  

·        Igen   

·        Nem   

    

4. Beruházásnak helyt adó település 
lélekszáma: 

  

·        2500 fı feletti   

·        1001-2500 fı közötti   

·        1000 fı alatti   

    

5. A beruházás akadálymentesítésére 
is sor kerül: 

  

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

  

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

  

·        Nem történik akadálymentesítés.   
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Összes pontszám - 1. célterület: 25 pont     

2. célterület: 
Értékelési szempont megnevezése Adható 

pontszám 
Megítélt 

pontszám 
Indoklás 

1. Zöldfelület növelése, ha a 
növekmény az eredeti terület  

  

·        több mint 50 %-a   

·        40,01 % - 50 %-a   

·        30,01 % - 40 %-a   

·        20,01 % - 30 %-a   

·        10,01 % - 20 %-a   

·        legfeljebb 10 %-a   

·        nem történik zöldfelület 
növekedés 

  

    

2. A ügyfél  használati vagy látvány 
térelem elhelyezését tervezi 

  

·        5 vagy több, mint 5 különbözı 
típusú térelem elhelyezése 

  

·        3 vagy több, mint 3 különbözı 
típusú  térelem elhelyezése 

  

·        3-nál kevesebb különbözı típusú  
térelem elhelyezése 

  

·        Nem helyez el térelemet   

    

3. A beruházás a helyi vagy országos 
védelem alatt álló és látogatható 
épületek közvetlen környezetének 
felújítására irányul: 

  

Igen   

Nem   

    

4. Oktatási, kulturális és szociális 
létesítmények közvetlen közelében 
(150 méteren belül) valósul meg a 
fejlesztés: 

  

Igen   

Nem   

    

5. Beruházásnak helyt adó település 
lélekszáma: 

  

·        2500 fı feletti   

·        1001-2500 fı   

·        1000 fı alatti   

    

Összes pontszám - 2. célterület: 25 pont     
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3. célterület 

Értékelési szempont megnevezése Adható 
pontszám 

Megítélt 
pontszám 

Indoklás 

1. A beruházás megvalósulási helye:   
·  A beruházás leromlott állapotban 
lévı épületben, területen, vagy 
használaton kívüli épületben, területen 
valósul meg; 

  

·  A beruházás részben leromlott 
állapotban lévı épületben, területen, 
vagy használaton kívüli épületben, 
területen valósul meg; 

  

·  A beruházás egyéb területen valósul 
meg 

  

    

2. A beruházás bemutatása:   
·        közmővesített, fedetlen 
elárusítóhelyek kialakítására irányul; 

  

·        közmővesített, fedett elárusító 
helyek kialakítására irányul; 

  

·        üzlet helyiség kialakítására 
irányul. 

  

    

3. A helyi piac mőködése:   
·        folyamatosan, a hét minden 
napján nyitva tart; 

  

·        hetente 4-6 napon nyitva tart;   

·        hetente max. 3 napon nyitva tart.   

    

6. Partnerség   
·        a beruházás több település 
szakmai és pénzügyi összefogásával 
valósul meg 

  

·        a beruházás több település 
szakmai vagy pénzügyi összefogásával 
valósul meg 

  

·        a beruházás összefogás nélkül 
valósul meg 

  

    

5. A beruházásnak helyt adó 
település lélekszáma: 

  

·        2500 fı feletti   

·        1001-2500 fı   

·        1000 fı alatti   
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6. A beruházás akadálymentesítésére 
is sor kerül: 

  

·                   Összes, a kérelemben 
megfogalmazott, e rendeletben 
támogatható tevékenység keretében 
megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, 
nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élı számára 
is biztonságosan használhatóvá válik) 

  

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

  

·        Nem történik akadálymentesítés   

    

Összes pontszám - 3. célterület: 25 pont     

4. célterület 
Értékelési szempont megnevezése Adható 

pontszám 
Megítélt 

pontszám 
Indoklás 

1. Közterületen, vagy intézmény 
udvarán leromlott állapotú játszótér 
esetén 

  

·        a meglévı szabványosítása és 
bıvítése (új használati térelem 
elhelyezése) történik 

  

·        a meglévı szabványosítása 
történik 

  

·        új kialakítása történik   

    

2. Fogyatékkal élık:   
Telepítésre kerül olyan játszótéri 
eszköz, mely speciális kialakítású, azaz 
fogyatékkal élı gyermekek által is 
igénybe vehetı 

  

·        Igen   

·        Nem   

    

3. Oktatási, kulturális és szociális 
létesítmények közvetlen közelében 
(150 méteren belül) valósul meg a 
fejlesztés 

  

·        Igen   

·        Nem   

    

4. Akadálymentesítés által 
megközelíthetıvé válik a játszótér 
vagy a játszótéri eszköz: 

  

·        Igen   

·        Nem   
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5. A beruházásnak helyt adó 
település lélekszáma: 

  

·        2500 fı feletti   

·        1001-2500 fı   

·        1000 fı alatti   

    

Összes pontszám - 4. célterület: 25 pont     

Összes pontszám -szakmai (minden 
célterületre vonatkozóan): 

      

        
Komplexitás 

Értékelési szempont megnevezése Adható 
pontszám 

Megítélt 
pontszám 

Indoklás 

1. A fejlesztés komplexitása, az 
intézkedés által megjelölt több 
célterülethez is kapcsolódik: 

  

·        három vagy négy célterületet 
érinti 

  

·        két célterületet érint   

·        Egy célterület érint   

    

Horizontális 
Értékelési szempont megnevezése Adható 

pontszám 
Megítélt 

pontszám 
Indoklás 

1. A megvalósítás helye a 
kedvezményezett térségek 
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 
17.) Korm. rendelet 2. számú 
mellékletében foglalt 
leghátrányosabb helyzető 
kistérségek, valamint az ezekkel 
azonos elbánásban részesülı, a 
társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális szempontból 
elmaradott, illetve az országos 
átlagot jelentısen meghaladó 
munkanélküliséggel sújtott 
települések jegyzékérıl szóló 
240/2006. (XI. 30.) Korm. 
rendeletben meghatározott, 
társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális szempontból 
elmaradott, vagy az országos átlagot 
jelentısen meghaladó 
munkanélküliséggel sújtott 
települések; 

  

·        Igen   

·        Nem   
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2. A beruházás hatása a 
foglalkoztatottságra: 

  

A fejlesztés által   
·        legalább 2 új munkahely jön létre   

·        legalább 1 új munkahely jön létre   

·        új munkahelyet nem hoz létre a 
fejlesztés 

  

    

3. Hátrányos helyzető munkavállalót 
foglalkoztat:  
–        nı,  
–        25 év alatti pályakezdı fiatal,  
–        fogyatékkal élı,  
–        40 évnél idısebb, 2 vagy több 
10 éven aluli gyermeket nevelı 
munkavállaló 
–        10 éven aluli gyereket nevelı 
egyedülálló munkavállaló  

  

·        legalább 1 fı hátrányos helyzető 
munkavállalót foglalkoztat; 

  

·        Nem alkalmaz hátrányos helyzető 
munkavállalót. 

  

    

4. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás 
figyelembe veszi az 
energiahatékonyság követelményeit, 
a megújuló erıforrások használatát 
vagy a környezetbarát és 
környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

  

·        Igen   

·        Nem   

    

5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú 
távon a természeti és kulturális 
értékek megırzését, a fejlesztés által 
érintett – helyben élı, dolgozó 
emberek környezetét, életminıségét 

  

·        Igen   

·        Nem    

    

6. A kérelem HVS-hez való 
illeszkedése: 

  

·        A kérelemben megjelölt fejlesztés 
megjelenik a HVS-ben 

  

·        A kérelemben megjelölt fejlesztés 
nem került nevesítésre a HVS-ben 
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7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben 
megjelölt komplex projekt 
megvalósítását segíti elı 

  

·        Igen   

·        Nem    

    

Összes pontszám - komplexitás és 
horizontális: 

60 pont     

Pénzügyi szempontok 

Értékelési szempont megnevezése Adható 
pontszám 

Megítélt 
pontszám 

Indoklás 

I. Bázisadatok értékelése  
Max. 9 
pont 

    

1. Felhalmozási kiadások       
Ha a felhalmozási kiadások aránya 
meghaladja   

    

13%-ot 3 pont   
9%-ot 2 pont   
5%-ot 1 pont 

  

  
2. Saját bevételek aránya       
Ha a saját bevételek aránya meghaladja       
13%-ot 3 pont   
9%-ot 2 pont   
5%-ot 1 pont 

  

  
3. Pénzügyi stabilitás       
Ha a mőködési bevételek fedezik a 
mőködési kiadásokat 3 pont 

    

II. Terv adatok értékelése 
(a beruházás befejezését követı elsı 
gazdasági évben) 

      

1. Felhalmozási kiadások        
Ha a felhalmozási kiadások aránya 
meghaladja   

    

15%-ot 2 pont   
10%-ot 1 pont 

  
  

2. Saját bevételek aránya        
Ha a saját bevételek aránya meghaladja       
15%-ot 2 pont   
10%-ot 1 pont 

  
  

3. Pénzügyi stabilitás       
Ha a mőködési bevételek fedezik a 
mőködési kiadásokat 2 pont 

    

III. Üzemeltetési vizsgálat       
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A személyi jellegő kifizetések 
növekménye a bázis évhez képest a 
benyújtást követı 4. évre  

      

25% felett 5 pont   

20% felett 4 pont   

15% felett 3 pont   

10% felett 2 pont   

5% felett 1 pont 

  

  

Összes pontszám - pénzügyi terv  20 pont   
  

Mőködtetési és fenntarthatósági terv 

Értékelési szempont megnevezése Adható 
pontszám 

Megítélt 
pontszám 

Indoklás 

I. Fejlesztés összefoglaló 2     
II. Helyzetelemzés 5     
III. Fejlesztés bemutatása 10     

IV. Fejlesztés várható hatásai 4     

V. Pénzügyi fenntarthatóság 3     
VI. Kockázatelemzés 6     
VII. Kommunikációs terv 5     
VIII. Társadalmi felelısségvállalás 5     
Összes pontszám - Mőködtetési és 
fenntarthatósági terv   

40 pont   
  

Megítélt pontszám összesen: 145 pont     

Kérelem pontszáma mindösszesen: 
(Müködtetési és fenntarthatósági terv 
hiányában a megítélt pontszámot 
arányosítani kell. Arányosítás: Megítélt 
pontszám összesen x (145/105)) 

145 pont     

 



 31

1/c számú melléklet: a 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 
az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség 

megırzéséhez igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl 
szóló rendelet keretében benyújtandó kérelmek vonatkozásában 

 
Szakmai 

Értékelési szempont megnevezése Adható 
pontszám 

Megítélt 
pontszám 

Indoklás 

1. Az épület külsı felújítása mellett 
az épület rendszeres látogathatósága 
biztosított: 

  

·              Igen   

·              Nem   

  

  
2. A természeti és történelmi tájkép 
rehabilitációja, és pihenıhelyek 
létesítése vagy felújítása együttesen 
jelenik meg a fejlesztésben: 

  

·        Igen   

·        Nem   

  

  
3. A fejlesztés hatóköre, 
kiterjedtsége: 

  

·        több településrészt érint (több 
utcát, kettı vagy több teret, parkot stb.) 

  

·        egyes elemet, épületet ill. 
területet (egy park, épület, ösvény stb.) 

  

  

  
4. Zöldfelület növelése, ha a 
növekmény az eredeti terület  

  

·        több mint 50 %-a   

·        40,01 % - 50 %-a   

·        30,01 % - 40 %-a   

·        20,01 % - 30 %-a   

·        10,01 % - 20 %-a   

·        legfeljebb 10 %-a   

·        nem történik zöldfelület 
növekedés 

  

  

  
5. A fejlesztés helyi, térségi 
hagyományos mesterségek, 
tevékenységek, helyi értékek 
megırzéséhez kapcsolódik: 

  

·        Igen   

·        Nem    

  

  
6. A fejlesztés a helyi hagyományos 
mesterségek, tevékenységek 
bemutatására irányul: 

  

·        Igen   

·        Nem   
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7. A fejlesztés által létrejött 
beruházás látogathatósága 
megoldott: 

  

·        a hét minden napján;   

·        hetente legalább 4 
munkanapon és 1 szabad vagy 
munkaszüneti napon vagy 3 
munkanapon és 2  szabad vagy 
munkaszüneti napon; 

  

·        hetente legalább 5 napon.   

  

  
8. A beruházással érintett  épületek 
(kiszolgáló létesítmények) 
akadálymentesítése is megtörténik a 
beruházás során: 

  

·        Összes, a kérelemben 
megfogalmazott, e rendeletben 
támogatható tevékenység keretében 
megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, 
nem csak a mozgássérültek részére, 
hanem egyéb fogyatékkal élı számára 
is biztonságosan használhatóvá válik) 

  

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

  

·        Nem történik 
akadálymentesítés 

  

  

  
Összes pontszám - szakmai: 40 pont     

Komplexitás 

Értékelési szempont megnevezése Adható 
pontszám 

Megítélt 
pontszám 

Indoklás 

9. Támogatás igénybevételére 
jogosult szervezetek partnerségben 
megvalósuló fejlesztése: 

  

·        a fejlesztés partnerségben valósul 
meg 

  

·        a fejlesztés összefogás nélkül 
valósul meg 

  

  

  
10. A fejlesztés komplexitása; az 
intézkedés e rendelet szerinti több 
célt valósít meg: 

  

Igen   

Nem   
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11. A fejlesztés az alábbi 
falumegújítási vagy vidékfejlesztési 
díjban részesülı településen valósul 
meg:  

  

·        Magyarországi Falumegújítási 
Díj, dicsérı oklevél bármely 
kategóriában 

  

·        Európai Falumegújítási Díj   

·        Virágos Magyarországért   

Nem részesült elıbbiek egyikében sem   

  

  
Horizontális 

Értékelési szempont megnevezése Adható 
pontszám 

Megítélt 
pontszám 

Indoklás 

12. A megvalósítás helye a 
kedvezményezett térségek 
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 
17.) Korm. rendelet 2. számú 
mellékletében foglalt 
leghátrányosabb helyzető 
kistérségek, valamint az ezekkel 
azonos elbánásban részesülı, a 
társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális szempontból 
elmaradott, illetve az országos 
átlagot jelentısen meghaladó 
munkanélküliséggel sújtott 
települések jegyzékérıl szóló 
240/2006. (XI. 30.) Korm. 
rendeletben meghatározott, 
társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális szempontból 
elmaradott, vagy az országos átlagot 
jelentısen meghaladó 
munkanélküliséggel sújtott 
települések 

  

Igen   

Nem   

  

  
13. A fejlesztés helye szerinti 
település állandó lakosainak száma: 

  

·        500 fı vagy alatti   

·        501-1500 fı   

·        1501-2500 fı   

·        2501-5000 fı   
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14. A beruházás hatása a 
foglalkoztatásra: 

  

A fejlesztés által   

·        legalább 2 új munkahely jön létre   

·        legalább 1 új munkahely jön létre   

·        új munkahelyet nem hoz létre a 
fejlesztés 

  

  

  
15. Hátrányos helyzető 
munkavállalót foglalkoztat:  
–        nı,  
–        25 év alatti pályakezdı fiatal,  
–        fogyatékkal élı,  
–        40 évnél idısebb, 2 vagy több 
10 éven aluli gyermeket nevelı 
munkavállaló 
–        10 éven aluli gyereket nevelı 
egyedülálló munkavállaló  

  

Legalább 1 fı hátrányos helyzető 
munkavállalót foglalkoztat; 

  

Nem alkalmaz hátrányos helyzető 
munkavállalót. 

  

  

  
16. A támogatás révén tervezett új 
tevékenység vagy beruházás 
figyelembe veszi az 
energiahatékonyság követelményeit, 
a megújuló erıforrások használatát 
vagy a környezetbarát és 
környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

  

·        Igen   

·        Nem   

  

  
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú 
távon a természeti értékeket, a 
természeti és kulturális értékék 
megırzését, a fejlesztés által érintett 
– helyben élı, dolgozó emberek 
környezetét, életminıségét 

  

·        Igen   

·        Nem       
18. A kérelem HVS-hez való 
illeszkedése: 

  

A kérelemben megjelölt fejlesztés 
megjelenik  a HVS-ben 

  

A kérelemben megjelölt fejlesztés 
nem került nevesítésre a HVS-ben 

  

    



 35

19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben 
megjelölt komplex projekt 
megvalósítását segíti elı 

  

Igen   

Nem    

    

Összes pontszám - komplexitás és 
horizontális: 

65 pont     

Pénzügyi terv  

Értékelési szempont megnevezése Adható 
pontszám 

Megítélt 
pontszám 

Indoklás 

I. Bázisadatok értékelése  
Max. 9 
pont 

    

1. Felhalmozási kiadások       
Ha a felhalmozási kiadások aránya 
meghaladja   

    

13%-ot 3 pont   
9%-ot 2 pont   
5%-ot 1 pont 

  

  
2. Saját bevételek aránya       
Ha a saját bevételek aránya meghaladja       
13%-ot 3 pont   
9%-ot 2 pont   
5%-ot 1 pont 

  

  
3. Pénzügyi stabilitás       
Ha a mőködési bevételek fedezik a 
mőködési kiadásokat 3 pont 

    

II. Terv adatok értékelése 
(a beruházás befejezését követı elsı 
gazdasági évben) 

      

1. Felhalmozási kiadások        
Ha a felhalmozási kiadások aránya 
meghaladja   

    

15%-ot 2 pont   
10%-ot 1 pont 

  
  

2. Saját bevételek aránya        
Ha a saját bevételek aránya meghaladja       
15%-ot 2 pont   
10%-ot 1 pont 

  
  

3. Pénzügyi stabilitás       
Ha a mőködési bevételek fedezik a 
mőködési kiadásokat 2 pont 

    



 36

 
III. Üzemeltetési vizsgálat       
A személyi jellegő kifizetések 
növekménye a bázis évhez képest a 
benyújtást követı 4. évre  

      

25% felett 5 pont   

20% felett 4 pont   

15% felett 3 pont   

10% felett 2 pont   

5% felett 1 pont 

  

  

Összes pontszám - pénzügyi terv  20 pont     
Mőködtetési és fenntarthatósági terv 

Értékelési szempont megnevezése Adható 
pontszám 

Megítélt 
pontszám 

Indoklás 

I. Fejlesztés összefoglaló 2     
II. Helyzetelemzés 5     
III. Fejlesztés bemutatása 10     

IV. Fejlesztés várható hatásai 4     
V. Pénzügyi fenntarthatóság 3     
VI. Kockázatelemzés 6     
VII. Kommunikációs terv 5     
VIII. Társadalmi felelısségvállalás 5     
Összes pontszám - Mőködtetési és 
fenntarthatósági terv   

40 pont   

  
Megítélt pontszám összesen: 165 pont     

Kérelem pontszáma mindösszesen: 
(Müködtetési és fenntarthatósági terv 
hiányában a megítélt pontszámot 
arányosítani kell. Arányosítás: Megítélt 
pontszám összesen x (165/125) 

165 pont     
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2. számú melléklet 
 

ELİZETES TÁMOGATÁSI RANGSOR  

 

LEADER HACS neve:................................................................................................  

Képviseletre jogosult neve: .........................................................................................  

Támogatás igénybevételéhez szükséges minimum pontszám: ...................................  

 

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE  

Sorszám Kérelmezı neve Kérelmezı 

regisztrációs 

száma 

Megítélt 

pontszám 

Kötelezettségvállalás 

teljes összege 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

* sorok száma bıvíthetı 

 

 

……………………………….., 200………….. 

 

 

 ................................................... 

Képviseletre jogosult 

aláírása
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3. számú melléklet 

 
MEGHATALMAZÁS 1 

 
Alulírott ………………………………………………………………………………. 

(név, anyja neve, szül. hely és idı, MVH ügyfél regisztrációs szám) 

……………………………………………………………………...…………………….….. 

szám alatti lakos, mint meghatalmazó (a továbbiakban: meghatalmazó) meghatalmazza 

………………………………………………………………………………………………

…….….. (név, anyja neve, szül. hely, idı, MVH ügyfél regisztrációs szám) 

………………………………………………………………………………………………

…….. szám alatti lakost, mint meghatalmazottat (a továbbiakban: meghatalmazott) a 

…………………………………………………………………………………………….... 

(LEADER HACS neve, továbbiakban: LEADER HACS) (cím, adószám, ügyfél 

regisztrációs szám) munkatársát, hogy az alább megjelölt támogatási jogcím keretében a 

Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (továbbiakban: MVH) benyújtani kívánt 

kérelmet az ügyfélkapus rendszerbe feltöltse. 

Meghatalmazással érintett támogatási jogcím:2 

 az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások 

létrehozására és fejlesztésére igénybe vehetı támogatás  

  

 az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai 

tevékenységek ösztönzéséhez igénybe vehetı támogatás  

  

 az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és- 

fejlesztésre igénybe vehetı támogatás 

  

 az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség 

megırzéséhez igénybe vehetı támogatás 

  

 az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Program 

keretében igénybe vehetı támogatás 

                                              
1 Ezen meghatalmazás abban az esetben alkalmazandó, ha az ügyfél a kérelmét az ügyfélkapus rendszeren 

keresztül elektronikusan, a LEADER HACS segítségével kívánja benyújtani. 
2 a megfelelı jogcímet X-el jelölni szükséges 
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Alulírott meghatalmazó meghatalmazza a meghatalmazottat, mint a LEADER 

HACS munkatársát, hogy az általa benyújtandó kérelem pontozási jegyzıkönyvének 

kiállításában közremőködjön, a személyes adatok védelmérıl és közérdekő adatok 

nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXIII. tv. betartása mellett azokat kezelje, a végsı 

pontszám megállapítása érdekében a LEADER HACS döntéshozó testülete számára a 

kérelem adatait átadja, valamint a kiállított pontozási jegyzıkönyvet a támogatási 

kérelem benyújtására rendelkezésre álló idıszak utolsó napját követı 20 napon belül 

az MVH-nak megküldje.  

Meghatalmazott teljes polgári és büntetıjogi felelıssége tudatában kijelenti, 

hogy meghatalmazó külön írásbeli kérelme nélkül, az ügyfélkapun keresztül 

elektronikusan benyújtott kérelmen módosítást nem végez. 

Meghatalmazó és meghatalmazott kijelentik, hogy az ügyfélkapun keresztül, 

elektronikusan feltöltött és kinyomtatott kérelem, papír alapú 2 (kettı) példányának 

valamennyi oldalát aláírásukkal ellátják, továbbá hogy azon a másik fél tudta nélkül 

módosítást nem végeznek. 

A meghatalmazó tudomásul veszi, hogy az ügyfélkapun elektronikusan 

benyújtott kérelem mellékletét képezı dokumentumokat neki kell benyújtania az 

MVH-hoz a kérelem teljes körő feldolgozása érdekében. 

Meghatalmazó és meghatalmazott teljes polgári és büntetıjogi felelıssége 

tudatában kijelenti, hogy az általa szolgáltatott adatok valósak.  

 

…………………………………, 200……………………… 

 

..............................................  ...................................................  

 Meghatalmazó Meghatalmazott 

Elıttünk, mint tanúk elıtt: 

Tanú 1:              Tanú 2: 

Aláírás....................................................  Aláírás ................................................  

Név: .......................................................  Név: ....................................................  

Szem. ig. sz.:..........................................  Szem ig. sz.: .......................................  

Lakcím:..................................................  Lakcím:...............................................  
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4. számú melléklet 
 

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZ İKÖNYV 
 

 

Alulírott, ……………………….. (név) a 

……………………………………………. (LEADER HACS neve) munkatársa a mai 

napon ……………………………………. (név) a 

………………………………………………… (szervezet neve) képviseletére jogosult 

személytıl/meghatalmazottjától a: 

 

 136/2008. (X. 18.) FVM r. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó 

támogatások részletes feltételeirıl szóló 

  

 137/2008. (X. 18.) FVM r. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások 

részletes feltételeirıl szóló 

  

 135/2008. (X. 18.) FVM r. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetı támogatások részletes 

feltételeirıl szóló 

  

 138/2008. (X. 18.) FVM r. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megırzéséhez igénybe vehetı 

támogatások részletes feltételeirıl szóló 

  

 az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Program 

keretében igénybe vehetı támogatás 

(a megfelelı jogcímet X-el jelölni szükséges) 

 



 41

rendelet keretében a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz benyújtani 

kívánt támogatási kérelmének egy másolati, de hitelesített példányát átvettem. 

 

…………………….., 200…………………….. 

 

 

 

..............................................  ...................................................  

 Átadó Átvevı 
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5. számú melléklet 
 

MEGHATALMAZÁS 3 
 

Alulírott ………………………………………………………………………………. 

(név, anyja neve, szül. hely és idı, MVH ügyfél regisztrációs szám) 

……………………………………………………………………...…………………….….. 

szám alatti lakos, mint meghatalmazó (a továbbiakban: meghatalmazó) meghatalmazza 

………………………………………………………………………………………………

…….….. (név, anyja neve, szül. hely, idı, MVH ügyfél regisztrációs szám) 

………………………………………………………………………………………………

…….. szám alatti lakost, mint meghatalmazottat (a továbbiakban: meghatalmazott) a 

…………………………………………………………………………………………….... 

(LEADER HACS neve, továbbiakban: LEADER HACS) (cím, adószám, ügyfél 

regisztrációs szám) munkatársát, hogy az alább megjelölt támogatási jogcím keretében a 

Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (továbbiakban: MVH) benyújtani kívánt 

kérelmem tárgyában a pontozási jegyzıkönyvet elkészítse  

Meghatalmazással érintett támogatási jogcímek:4 

 az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások 

létrehozására és fejlesztésére igénybe vehetı támogatás  

  

 az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek 

ösztönzéséhez igénybe vehetı támogatás  

  

 az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és- 

fejlesztésre igénybe vehetı támogatás 

  

 az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség 

megırzéséhez igénybe vehetı támogatás 

  

 az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Program 

keretében igénybe vehetı támogatás 

                                              
3 Ezen meghatalmazás abban az esetben alkalmazandó, ha az ügyfél a kérelmét postai úton vagy az 

ügyfélkapus rendszeren keresztül elektronikusan, önállóan kívánja benyújtani. 
4 a megfelelı jogcímet X-el jelölni szükséges 
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Alulírott meghatalmazó meghatalmazza a meghatalmazottat, mint a LEADER HACS 

munkatársát, hogy az általa benyújtandó kérelem pontozási jegyzıkönyvének kiállításában 

közremőködjön, a személyes adatok védelmérıl és közérdekő adatok nyilvántartásáról szóló 

1992. évi LXIII. tv. betartása mellett azokat kezelje, a végsı pontszám megállapítása 

érdekében a LEADER HACS döntéshozó testülete számára a kérelem adatait átadja, valamint 

a kiállított pontozási jegyzıkönyvet a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló 

idıszak utolsó napját követı 20 napon belül az MVH-nak megküldje.  

 

Meghatalmazó vállalja, hogy az LEADER HACS tájékoztatása nélkül a LEADER 

HACS részére megküldött támogatási kérelmen nem változtat. 

 

Meghatalmazó és meghatalmazott teljes polgári és büntetıjogi felelıssége tudatában 

kijelenti, hogy az általa szolgáltatott adatok valósak.  

 

 

 

…………………………………, 200……………………… 

 

.................................................. .......................................................  

 Meghatalmazó Meghatalmazott 

 

 

 

Elıttünk, mint tanúk elıtt: 

Tanú 1:              Tanú 2: 

Aláírás ......................................................... Aláírás .....................................................  

Név: ............................................................. Név: .........................................................  

Szem. ig. sz.: ............................................... Szem ig. sz.: ............................................  

Lakcím:........................................................ Lakcím:....................................................  
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6. számú melléklet 
 

MEGHATALMAZÁS 5 
 

Alulírott ………………………………………………………………………………. 

(név, anyja neve, szül. hely és idı, MVH ügyfél regisztrációs szám) 

……………………………………………………………………...…………………….….. 

szám alatti lakos, mint meghatalmazó (a továbbiakban: meghatalmazó) meghatalmazza 

………………………………………………………………………………………………

…….….. (LEADER HACS neve, továbbiakban: LEADER HACS) mint 

meghatalmazottat (a továbbiakban: meghatalmazott) hogy az alább megjelölt támogatási 

jogcím keretében a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (továbbiakban: MVH) 

benyújtani kívánt kérelmem tárgyában, a személyes adatok védelmérıl és közérdekő 

adatok nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXIII. tv. betartása mellett, a LEADER HACS 

döntéshozó testülete a pontozási jegyzıkönyvet elkészítse, a döntés meghozatal érdekében 

a kérelem pontszámát megállapítsa, valamint gondoskodjon arról, hogy a kiállított 

pontozási jegyzıkönyvet, a munkaszervezet a támogatási kérelem benyújtására 

rendelkezésre álló idıszak utolsó napját követı 20 napon belül az MVH-nak megküldje. 

 

Meghatalmazással érintett támogatási jogcímek:6 

 az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások 

létrehozására és fejlesztésére igénybe vehetı támogatás  

  

 az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek 

ösztönzéséhez igénybe vehetı támogatás  

  

 az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és- 

fejlesztésre igénybe vehetı támogatás 

  

 az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség 

megırzéséhez igénybe vehetı támogatás 

  

                                              
5 Ezen meghatalmazást valamennyi ügyfélnek ki kell állítani. 
6 a megfelelı jogcímet X-el jelölni szükséges 
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 az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Program 

keretében igénybe vehetı támogatás 

 

 

Meghatalmazó és meghatalmazott teljes polgári és büntetıjogi felelıssége tudatában 

kijelenti, hogy az általa szolgáltatott adatok valósak.  

 

 

 

…………………………………, 200……………………… 

 

 

.................................................. .......................................................  

 Meghatalmazó Meghatalmazott 

 

 

 

Elıttünk, mint tanúk elıtt: 

Tanú 1:              Tanú 2: 

Aláírás ......................................................... Aláírás .....................................................  

Név: ............................................................. Név: .........................................................  

Szem. ig. sz.: ............................................... Szem ig. sz.: ............................................  

Lakcím:........................................................ Lakcím:....................................................  
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7. számú melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Webarculat
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A weboldal 
 
A LEADER Helyi Akciócsoportok weboldalai mind-mind egyedi megoldások, a 
helyi közösséggel kapcsolatos információk megosztóhelyei. Ezek a weboldalak 
szabadon szerkeszthetık, bizonyos szabályozott keretek között egyedileg 
tervezhetık. Tükrözik a LEADER Helyi Akciócsoportok sokféleségét, mivel a 
tartalmilag kötelezı elemek szerepeltetése és az arculati szabályok figyelembevétele 
mellett szabad kezet ad  a weboldal felépítésében. Az útmutató segítséget jelent az 
eligazodásban, a weboldalak szerkezeti felépítésének tervezésében. 
 
Az ÚMVP weboldal (www.umvp.eu) - mint alapkoncepció - letisztult képi világában 
könnyő kiigazodni, egyértelmő iránymutatást ad a látogatónak, és a közösségeknek 
vizuális támogatást saját weboldalaik megszerkesztéséhez. Ehhez vizuálisan igazodó 
a LEADER Helyi Akciócsoportok saját weboldalai, melyek felépítéséhez, arculati 
elemeinek szabályozásához ad útmutatót az alábbi néhány oldal. 
 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program logóhasználatának és arculati 
elemeinek pontos és részletes leírását a mindenkori, aktuális ÚMVP Arculati 
Útmutató (melynek része az alábbi webarculati segédlet) tartalmazza. 
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Minta weboldal 
A helyi közösségek saját weboldalainak 
arculati megkötései és elrendezési javaslata. 
 
A fehérrel jelölt területek a felhasználási 
szabályok szerint rögzített pozíciók. A 
szürke sávok rugalmasan változtathatók 
(kivétel ezalól az 5. jelő sáv), az ábrán 

látható 
elrendezés egy 

javaslat. Ezen területek elhelyezkedése nem, 
de tartalmuk szabályozott. 
 
 
 
A weboldalt 1024x768 pixeles 
képfelbontásra kell optimalizálni.  
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1  A LEADER Helyi Akciócsoport logója a weboldal vizuális központjában, a bal felsı sarokban 

helyezkedik el. A látogató figyelme ebbıl a  pontból indul ki, ez az oldal identitásának fontos eleme. 
Az Akciócsoport logó lehet a színes vagy fekete illetve fehér változat. Ennek eldöntésére a weboldal 
egészének grafikai designját kell figyelembe venni. Amennyiben a fejléc rész (a logók sora) világos 
árnyalatú színezettségő, javarészt homogén felület, és a háttér nem tartalmaz részletgazdag grafikát 
vagy fotó hátteret, úgy használjuk a logó standard, színes változatát. Amennyiben a fejléc 
részletgazdag fotót, grafikát tartalmaz, vagy sötétebb árnyalatú (középszürke tónusnál mélyebb), de 
jobbára homogén háttérszínt, színátmenetet, abban az esetben az egyszínő fehér embléma javasolt. 
Vetett árnyék használata nem ajánlott. 

 
 A logó mérete az EU zászló és az ÚMVP logó magasságától függ; ezzel a két emblémával azonos 

magasságúnak kell lennie. Az Akciócsoport logó körül egy, a logó oldalhosszúságainak legalább 
harmadával megegyezı mérető távolságra grafikai elem nem kerülhet, ezt a területet üresen kell 
hagyni. 

 
 

2 Az ÚMVP logó a fejléc jobb oldalára kerül, arányosan a fejléc vertikálisan számított középsı 
tengelyére. Az ÚVMP logó magassága minden esetben megegyezik az EU zászló és az Akciócsoport 
logó magasságával. Színhasználatban a helyi közösségek logójára vonatkozó színhasználati szabályok 
érvényesek, miszerint: amennyiben a fejléc rész (a logók sora) világos árnyalatú színezettségő, 
javarészt homogén felület, és a háttér nem tartalmaz részletgazdag grafikát vagy fotó hátteret, úgy 
használjuk a logó standard, színes változatát. Amennyiben a fejléc részletgazdag fotót, grafikát 
tartalmaz, vagy sötétebb árnyalatú (középszürke tónusnál mélyebb), de jobbára homogén háttérszínt, 
színátmenetet, abban az esetben az egyszínő fehér embléma javasolt. Vetett árnyék használata tiltott. 
Az ÚMVP logóra klikkelve az ide linkelt www.umvp.eu weboldalra látogathatunk. 
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3 Az EU zászló a fejléc jobb felsı sarkában, közvetlenül az ÚVMP logó mellett helyezkedik el. A zászló 
embléma mérete a weboldal (háttér nélküli frame) szélességének minimum 1/8-a. Magassága az 
ÚVMP logó magasságával egyezik meg, szélessége pedig ezzel arányosan változik (az EU zászló 
arányait változtatni nem szabad!). A zászlóra klikkelve az ec.europa.eu weboldalra érhetünk. 

 
 

4  A fejléc hátterének színét, tartalmát a LEADER Helyi Akciócsoportok weboldalának tervezésekor 
saját maga határozza meg, de használatakor be kell tartani a felhasznált logókra vonatkozó szabályokat 
(lásd. 1-3. pontig). Javasolt kerülni a nagyon „témaidegen” fotó- illetve rajzos illusztrációkat. 

 
 

5  Közvetlenül a fejléchez csatlakozik egy kiemelt sáv, mely az „Európai Mezıgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa” mondatot kell, hogy tartalmazza.  A 
fentiekben említett logófelhasználások után ez a negyedi elem, melynek szerepelnie kell a LEADER 
Helyi Akciócsoportok weblapjain. A szöveg betőtípusa Arial Bold. 

 
6  A weboldal szöveges, információs felülete. Szabályozás nem korlátozza az itt megjelenı szöveges 

információ szerkezeti formáját. A könnyő olvashatóság szempontjából javasolt az Arial Regular 
betőtípus használata 13 pontos mérettel. 

 
 

7  A LEADER Helyi Akciócsoportok weboldalaknak az alábbi menüket kell tartalmazniuk (dıltbetős 
rész opcionális): 
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• Rólunk (Az akciócsoportot alkotó települések felsorolása, rövid bemutatása, lehetıség  
• szerint linkekkel a települési honlapokra) 
• Stratégiánk (saját program ismertetése) 

• Hírek (helyi hírek közzététele) 

• Dokumentumtár 

• Eseménynaptár 
• Képregény („hogyan pályázzon?” képregény (letölthetı majd az umvp.eu oldalról)) 
• Galéria 

• Sajtószoba 

• Fórum 
• Elérhetıség (saját elérhetıségek feltüntetése, jogi személyiséggel rendelkezı szervezet székhelye, 

vezetı tisztségviselıi, elérhetıségei, munkaszervezet munkatársai, elérhetıségei) 
• GY.I.K.  

 
A menüpontok elhelyezése javaslat, kivitelezése szabadon választott. Javasolt az egységes betőtípus 
használata (Helvetica Condensed, Arial). 

 
 

8          A „Keresés” funkció opcionális. 
 
 

9  Amennyiben az Akciócsoport weboldala regisztrációs lehetıséggel is ellátott, úgy lehetıség szerint a 
„Belépés/regisztráció”szekciót rakjuk a menüsor alá, vagy fölé. Így a felhasználó könnyebben 
rávezethetı a regisztrációra és/vagy belépésre. 
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10  A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium klikkelhetı logója, mely a minisztérium 
www.fvm.hu linkre visz. Az FVM logó (letölthetı a minisztérium weboldaláról) használata homogén 
háttér elıtt ajánlott. 

 
 

11          A lábjegyzetben az „Impresszum”, „Jogi nyilatkozat” és „Adatvédelem” apróbetős linkjeinek 
elhelyezésére van mód. 

 


