
138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki 

örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 

eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján 

- a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 

1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el: 

A támogatás célja 

1. § A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, 

ezen belül a településkép és a környezet állapotának javítása, az épített, természeti és kulturális örökség és helyi 

identitás megőrzése, megújítása, és ezáltal a települések vonzerejének növelése. 

Értelmező rendelkezések 

2. § (1) E rendelet alkalmazásában: 

a) helyi védelem alatt álló építmény: az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 57. § (3) bekezdése alapján önkormányzati rendelettel védetté nyilvánított helyi építészeti örökség; 

b) országos védelem alatt álló építmény: a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 8. és 

10. pontja szerinti kulturális örökség; 

c) építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 8. pontjában 

ekként meghatározott fogalom; 

d) nonprofit szervezet: a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 2. § (1) bekezdés a), b), c), g), 

valamint k) pontja szerinti szervezet, az egyesülési jogról szóló az 1989. évi II. törvény alapján létrehozott egyesület; 

e) országos építészeti örökség: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

56. § (5) bekezdése szerint; 

f) kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés: a 3. számú melléklet szerinti fejlesztés; 

g) egyházi jogi személy: a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény 

13. § (2) és (3) bekezdése szerinti személy; 

h) célterület: az intézkedésen, alintézkedésen belül jogszabályban meghatározott cél, amelyre a támogatott 

művelet irányul; 

i) felújítás: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: OTÉK) 1. számú melléklete 30. pontjában ekként meghatározott fogalom; 

j) használati térelem: azon rögzített utcabútor, amelynek rendeltetésszerű használata során fizikai kapcsolat jön 

létre a használóval, illetve amelynek nem kizárólag vizuális élmény nyújtása a célja; 

k) ügyfél: a 4. vagy 5. számú melléklet szerinti településen működő települési önkormányzat, települési kisebbségi 

önkormányzat, önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett település a tagja, továbbá székhellyel vagy 

telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, valamint egyházi jogi személy, aki beruházást valósít meg a 4. számú 

melléklet szerinti településen, vagy az 5. számú melléklet szerinti település külterületén; 

l) tematikus út: egy közös témához kapcsolódó, különböző helyszínen található látványosságok, turisztikai 

szolgáltatások, programok összekapcsolását biztosító út; 

m) hátrányos helyzetű terület: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 

2. számú mellékletében foglaltak alapján leghátrányosabb helyzetűnek minősülő kistérségek, valamint a társadalmi-

gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó 

munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében 

meghatározott települések; 

n) önkormányzati bérlakás: a helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakás; 

o) illetékes LEADER HACS: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési 

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



elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján előzetesen 

elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes 

kérdésekről szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM rendeletben elismert olyan LEADER helyi akciócsoport, amely a Helyi 

Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás 

részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 9. számú melléklete szerinti tervezési területen látja el a 

munkaszervezetén keresztül az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. és IV. tengely intézkedéseinek 

delegálási szerződés keretein belüli végrehajtását; 

p) telek zöldfelülete: az OTÉK 1. számú melléklet 92. pontjában ekként meghatározott fogalom; 

q) látvány térelem: olyan kültéri térelem, amely hozzájárul a településkép fejlesztéséhez, fejlődéséhez, és vizuális 

élményt nyújt. 

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 

támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a 

továbbiakban: Törvény), valamint az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában 

megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (a 

továbbiakban: Vhr.) foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. 

A támogatás tárgya, elszámolható kiadások 

3. § (1) E rendelet alapján támogatás vehető igénybe: 

a) helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész esetén 

aa) az építmény, építményrész külső felújítására, 

ab) az építmény, építményrész rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az építmény, építményrész belső 

felújítására, korszerűsítésére, 

ac) az építmény, építményrész rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az építmény közvetlen 

megközelítését szolgáló gyalogutak kialakítására, 

ad) építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén parkoló kialakítására, 

ae) az építményhez, építményrészhez kapcsolódó zöld felület rendezésére, létrehozására, felújítására, 

af) az építményhez, építményrészhez kapcsolódó kerítés kialakítására, felújítására (a továbbiakban együtt: 1. 

célterület); 

b) a természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítására, kialakítására (a 

továbbiakban: 2. célterület): 

ba) természeti és történelmi látnivalók bemutatását elősegítő, már meglévő útvonal mentén új pihenőhelyek 

létesítésére, meglévők felújítására, 

bb) természeti és történelmi látnivalók közvetlen környezetének rehabilitációjára; 

c) az a) és b) pont alapján megvalósított fejlesztéssel összefüggésben helyi identitás fejlesztését és megőrzését, 

környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések megvalósítására (a továbbiakban: 3. célterület): 

ca) tanösvény, tematikusút, túraútvonalak kialakítására, 

cb) tájékoztató kiadványok készítésére a helyi természeti és történelmi értékekről, a környezet védelméről, 

cc) helyi természeti, történelmi és kulturális értékekről, környezet védelméről táblák készítésére és elhelyezésére. 

(2) Az (1) bekezdésben szereplő támogatható célterületek közül több is szerepelhet egy támogatási kérelemben. 

(3) Az e rendelet szerinti támogatás nem vehető igénybe: 

a) önálló települési alapinfrastruktúra-fejlesztésre, így különösen gázhálózat, elektromos hálózat, ivóvízhálózat, 

szennyvízhálózat, csapadékvíz-elvezető rendszer, tűzi-víz vezetékek, tűzi-víz tárolók, utak, járdák, vasutak, 

átereszek, vízi létesítmények, hulladékkezelő, egyedi szennyvízelhelyezés, hírközlési, informatikai hálózat 

fejlesztésére; 

b) az ingatlan azon belső részének felújítására, átalakítására, illetve ezen ingatlanokban található eszközök 

beszerzésére, amely a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott, 

az önkormányzat által kötelezően ellátandó közoktatási, egészségügyi és szociális feladatok, valamint közigazgatási 

funkciók ellátására szolgál; 

c) lakóépület belső részének felújítására, korszerűsítésére; 

d) a Világörökségi Listára felvett helyszín létesítményének felújítására, korszerűsítésére; 

e) az ingatlan-nyilvántartásban kastély megnevezésű ingatlan felújítására, korszerűsítésére; 

f) az ingatlan-nyilvántartásban vár megnevezésű ingatlan felújítására, korszerűsítésére; 

g) kizárólag gazdasági funkciót ellátó épületek belső részének felújítására, korszerűsítésére; 

h) lakóépület, valamint kastély, vár kertjének, parkjának rendbetételére; 



i) az Integrált Közösségi és Szolgáltatói Tér címmel rendelkező épületen megvalósuló fejlesztésre; 

j) 

k) hordalékok takarítására (mederkotrás, -tisztítás, iszaptalanítás); 

l) élő állat vásárlására; 

m) önkormányzati bérlakás felújítására, korszerűsítésére. 

(4) Ha az (1) bekezdés a) pontjában foglalt fejlesztések közvetlenül csak egy épületrészt érintenek, akkor az 

érintett kiadásokat alapterület-arányosan meg kell osztani, és az elszámolható kiadások között csak az e rendelet 

alapján támogatható épületrészre arányosan jutó kiadások szerepelhetnek. 

A támogatás mértéke 

4. § (1) Jelen támogatás alapján megítélhető összeg alapját az Európai Közösséget létrehozó Szerződés (a 

továbbiakban: EK Szerződés) 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. 

december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletben foglaltaknak megfelelően: 

a) a támogatás összege az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek esetén ügyfelenként 

egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget; 

b) az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá nem tartozó tevékenységek esetében e rendelet által támogatott 

célterületek vonatkozásában három egymást követő pénzügyi évben a megítélt támogatás összege nem haladhatja 

meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget; 

c) az e rendelet alapján megítélt támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet értelmében a de minimis hatálya 

alá tartozó szervezetek esetében mezőgazdasági célú csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. 

(2) E rendelet alapján ügyfelenként legfeljebb három támogatási kérelem részesíthető támogatásban. 

(3) Egy támogatási kérelem benyújtási időszakban egy ügyfél egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely azonban 

több támogatási célterületre is irányulhat és különböző helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló fejlesztést is 

tartalmazhat. E rendelet alapján az ügyfél újabb támogatási kérelmet kizárólag a korábbi fejlesztés utolsó kifizetési 

kérelmének beadását követően nyújthat be. 

(4) A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a. 

(5) Költségvetési szervek esetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési 

támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján a támogatás számításának 

alapja az összes nettó elszámolható kiadás. 

(6) Ha az épület, építmény tulajdonosa természetes személy, a (4) bekezdéstől eltérően az ingatlant érintő 

fejlesztésre vonatkozóan a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 70%-a. 

(7) Az egyéb elszámolható kiadások tekintetében, ha eltérő támogatási intenzitások kerülnek megállapításra, 

egységesen a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe venni. 

(8) A Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem 

benyújtásától számított öt évig tart. 

(9) A jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke és aránya nem haladhatja meg az építési normagyűjteményben 

(a továbbiakban: ÉNGY) beazonosítható tételek vonatkozásában az elszámolható kiadás, ÉNGY szerinti 

referenciaárát. 

(10) Az ügyfélen kívül az egyéb jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet - kivéve 

magyar állam és a megyei önkormányzat - tulajdonában lévő épületeken, építményeken végrehajtott fejlesztés nem 

támogatható. 

(11) A beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS területén igényelhető legmagasabb támogatási összeget a 

6. számú melléklet tartalmazza. Azon LEADER HACS területén, ahol a 6. melléklet szerint az igényelhető 

támogatási össeg 0 euró, támogatási kérelem nem nyújtható be. 

(12) Ha az ügyfél nem rendelkezik jogerős támogatási határozattal az e rendelet alapján korábbi támogatási 

időszakban benyújtott támogatási kérelme vonatkozásában, újabb támogatási kérelem benyújtására jogosult. 

A támogatás igénybevételének feltételei 

5. § (1) Támogatásra jogosult a 2. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott ügyfél. 

(2) Az 5. számú melléklet szerinti településen működő, valamint székhellyel vagy telephellyel rendelkező ügyfél 

esetén csak a település külterületén megvalósuló fejlesztés támogatható. 



(3) Az ügyfél székhelye vagy telephelye szerint illetékes LEADER HACS vagy HVK tervezési területén 

megvalósuló fejlesztések támogathatóak. Az ügyfél kérelme vonatkozásában a beruházás csak egy LEADER HACS 

vagy HVK területén valósulhat meg. 

(4) Önkormányzati társulás esetében: 

a) csak a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában 

meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező társulás jogosult kérelem benyújtására, és 

b) a fejlesztés csak a 4. és 5. számú melléklet szerinti településen valósulhat meg. 

(5) Amennyiben a fejlesztéssel érintett épület, építmény nem az ügyfél tulajdonában van, akkor a támogatás 

igénybevételének feltétele - a Vhr. 27. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően - a 4. és 5 számú melléklet szerinti 

településen beruházást megvalósító ügyfél és az ingatlan tulajdonosa között beruházás megvalósításáról szóló 

megállapodás megkötése, amely igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtója jogosult a beruházást megvalósítani, 

és az ingatlanon, az ingatlan tulajdonosa üzemeltetési kötelezettsége lejártáig az egységes arculatot meghatározó 

elemeken változtatásokat nem végez. 

(6) Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott célterület alapján megvalósuló fejlesztés vonatkozásában a 

Vhr. 23. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás tárgya, annak 

fenntarthatóságának biztosítása érdekében, az üzemeltetési kötelezettség fenntartása mellett bérbe adható. 

(7) A 4. és 5. számú melléklet szerinti települések városi jogállását a támogatási kérelem benyújtásának 

időpontjában kell vizsgálni. 

A támogatási kérelem benyújtása 

6. § (1) A támogatási kérelmet postai úton 2011-ben november 1. és november 30. között lehet benyújtani a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített, a (2) bekezdésben 

meghatározott adattartalmú formanyomtatványon - a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a 

LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint - a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS 

munkaszervezeti irodájához. 

(2) A támogatási kérelemnek a következőket kell tartalmaznia: 

a) az ügyfél azonosítására vonatkozó adatok, 

b) ÁFA-visszaigénylésre vonatkozó adatok, 

c) az igényelt támogatásra vonatkozó adatok, 

d) az elszámolható kiadásokra vonatkozó adatok, 

e) a fejlesztés előtti állapotra vonatkozó adatok, 

f) a tervezett fejlesztésre vonatkozó adatok, 

g) az ügyfél nyilatkozata a vonatkozó feltételek megismeréséről és tudomásulvételéről, 

h) az ügyfél aláírása. 

(3) 

(4) A támogatási kérelemhez csatolni kell: 

a) nonprofit szervezet ügyfél esetén a bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát; 

b) önkormányzat vagy önkormányzati társulás ügyfél esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének vagy 

társulási tanácsnak a fejlesztés megvalósításáról szóló határozatának hiteles kivonat; 

c) egyházi jogi személy ügyfél esetén a felettes egyházi szerv vagy az egyházi főhatóság által kiadott, egyházi jogi 

személyiséget tanúsító okiratról szóló igazolást; 

d) a tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés településen belüli 

elhelyezkedését bemutató térképrészletet; 

e) az értékeléshez az 1. számú mellékletben meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat; 

f) 

g) amennyiben a fejlesztés az 5. számú mellékletben szereplő településen valósul meg, akkor az ügyfél 

nyilatkozatát, hogy a fejlesztés a település külterületén, tanyás térségén valósul meg; 

h) a Vhr. 27. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltaknak megfelelően pénzügyi tervet, ha a kérelmezett támogatás 

összege az 5 000 000 forintot nem haladja meg; 

i) a Vhr. 27. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltaknak megfelelően 5 000 000 forintot meghaladó kérelmezett 

támogatási összeg felett pénzügyi, valamint működtetési és fenntarthatósági tervet; 

j) az 5. § (5) bekezdésében foglalt megállapodás teljes bizonyító erejű okiratát; 

k) az 1998/2006/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó szervezetek esetében az ügyfél által az adott pénzügyi 

évben, valmint az előző két pénzügyi évben igénybe vett csekély összegű támogatásról szóló nyilatkozatát. 



(5) A támogatási kérelemhez - a Vhr. 27. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltaktól eltérően - üzleti tervet nem kell 

csatolni. 

(6) Az ügyfél köteles az üzemeltetési kötelezettség végéig: 

a) a 3. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott célterületre irányuló beruházás megvalósítása esetén 

biztosítani a fejlesztés eredményének közcélra történő hasznosítását; 

b) a 3. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott célterületre irányuló fejlesztés megvalósítása esetén 

biztosítani az építmény legalább heti öt napon való rendszeres látogathatóságát. 

(7) Ha az ügyfél a (4) bekezdés h) és i) pontjában meghatározott értékhatárokra tekintettel nem köteles üzleti vagy 

működtetési és fenntarthatósági tervet benyújtani, kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan 

kell figyelembe venni. 

(8) A „Kommunikációs terv” és „A vállalkozás társadalmi felelősségvállalása” című fejezetek nem képezik az 

üzleti terv vagy a működtetési és fenntarthatósági terv részét, benyújtásuk opcionális, függetlenül az üzleti terv vagy 

a működtetési és fenntarthatósági terv benyújtási kötelezettségétől. Benyújtásuk esetén a fejezeteket a (7) 

bekezdésben meghatározott arányosítást követően a pontozás során egyenként maximum +5 ponttal kell figyelembe 

venni. 

A támogatási kérelem elbírálása 

7. § A támogatási kérelmek bírálatát - a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS 

között létrejött delegálási szerződés szerint - a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS az 1. számú 

mellékletben, a LEADER HACS területére megállapított pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, továbbá a 

Törvény 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával végzi. A támogatási kérelmek rangsorolása után a 

rendelkezésre álló keret alapján az MVH hozza meg a támogatási határozatot. 

A kifizetési kérelem benyújtása 

8. § (1) A kifizetési kérelmet postai úton vagy amennyiben annak feltételei fennállnak, az egyes mezőgazdasági és 

agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 

80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével 

előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül 2010. október 1-jétől kezdődően évente: 

a) január 1. és január 31., 

b) április 1. és április 30., 

c) július 1. és július 31., 

d) október 1. és október 31. 

között lehet benyújtani. A kifizetési kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus benyújtás esetén 

elektronikus űrlapon, szkennelés útján előállított formában kell csatolni a kérelemhez. 

(2) A postai úton benyújtott kifizetési kérelmet 

a) a 2008. október 19. és a 2009. január 10. közötti támogatási időszakban benyújtott és támogatásban részesített 

támogatási kérelmek vonatkozásában az MVH-hoz, 

b) a 2009. január 10-ét követően meghirdetésre kerülő támogatási időszakban benyújtott és támogatásban 

részesített támogatási kérelmek vonatkozásában - a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER 

HACS között létrejött delegálási szerződés szerint - a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS 

munkaszervezeti irodájához, 

az MVH által rendszeresített, a (3) bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon lehet benyújtani. 

(3) A kifizetési kérelemnek a következőket kell tartalmaznia: 

a) az ügyfél azonosítására vonatkozó adatok, 

b) ÁFA-visszaigénylésre vonatkozó adatok, 

c) az igényelt támogatásra vonatkozó adatok, 

d) az elszámolt kiadásokra vonatkozó adatok, 

e) az elszámolt kiadások indokoltságát alátámasztó adatok, 

f) a lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozó adatok, 

g) a megvalósult fejlesztésre vonatkozó adatok, 

h) az ügyfél nyilatkozata a vonatkozó feltételek megismeréséről és tudomásulvételéről, 

i) az ügyfél aláírása. 



Jogkövetkezmények 

9. § (1) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az 

üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt, köteles a hiányzó foglalkoztatottanként egyszer, az igénybe vett 

támogatás 2%-át, de legalább 350 000 forintot, a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok 

szerint visszafizetni. 

(2) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt hátrányos helyzetű munkavállalói létszámnál kevesebbet 

foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt, köteles a hiányzó hátrányos helyzetű 

foglalkoztatottanként egyszer, az igénybe vett támogatás 2%-át, de legalább 350 000 forintot, a jogosulatlanul 

igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni. 

(3) A 3. § (1) bekezdés c) pontjára irányuló fejlesztés esetén, ha az ügyfél nem teljesíti a működési és fenntartási 

tervben vállalt látogathatósági kötelezettségét, a nem teljesített napok után, naponként 10 000 forintot 

visszafizetésére kötelezett, a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint. 

(4) Ha az 1. számú melléklet szerinti nyilatkozattal alátámasztott pontozási szempontok ellenőrzése során kiderül, 

hogy az ügyfél nem valós adatot szolgáltatott, akkor a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak 

minősül és az ügyfél támogatási jogosultsága az érintett támogatáshoz kapcsolódóan megszűnik. 

Záró rendelkezés 

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

10/A. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és - fejlesztésre 

igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet és az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások 

részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról szóló 56/2010. (V. 6.) FVM rendelet (a 

továbbiakban: módosító rendelet) 2. § (2) bekezdésével megállapított 2. § (1) bekezdés k) pontját, valamint e 

rendeletnek a módosító rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított 3. § (1) bekezdés a) pontját a módosító rendelet 

hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell, feltéve, hogy ez a rendelkezés az ügyfél 

számára hátrányos következménnyel nem jár. 

Az Európai Unió jogának való megfelelés 

11. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 

szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 52. cikk b) pontja iii) alpontjának és 57. cikk b) pontjának végrehajtásához 

szükséges rendelkezéseket állapítja meg. 

1. számú melléklet a 138/2008. (X. 18.) FVM rendelethez 

Értékelési szempontok 

1.1. „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 



 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   2 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    2 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   5 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 



 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    2 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    2 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    4 pont 

 = 1501-2500 fő    4 pont 

 = 2501-5000 fő    4 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    4 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    3 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    2 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy  Kérelem alapján   



beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 = Igen    5 pont 

 = Nem    2 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelemnek a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a 

továbbiakban: HVS) való illeszkedése: 

 HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezteti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

   Összesen:  65 pont 

  

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max.: 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max.: 60 pont 

1.2. „Duna-Pilis-Gerecse” Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   



 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  



 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

  

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 



   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.3. 3-as KÉZFOGÁS NKft. területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

  



nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   1 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 



 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   



 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.4. A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület területén alkalmazandó pontozás 



 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   



 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 



 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezteti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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  3 pont 



fedezik-e a működési kiadásokat) 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.5. Abaúj Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 



 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 



 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 



 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.6. Alpokalja Ikvamente Leader Egyesületterületén alkalmazandó pontozás  

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    1 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

 Kérelem alapján   



meg a fejlesztésben: 

 = Igen    10 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   10 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    4 pont 

 = 40,01%-50%-a    3 pont 

 = 30,01%-40%-a    2 pont 

 = 20,01%-30%-a    1 pont 

 = 10,01%-20%-a    0 pont 

 = legfeljebb 10%-a    0 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    2 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    5 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   3 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   2 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 



  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    6 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   1 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    3 pont 

 = Nem    2 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    6 pont 

 = 501-1500 fő    5 pont 

 = 1501-2500 fő    3 pont 

 = 2501-5000 fő    2 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 



 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   Pénzügyi stabilitás (működési bevételek  2 pont 



fedezik-e a működési kiadásokat) 

  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

 Amennyiben a személyi jellegű 

kifizetések a bázis évhez képest a 

benyújtást követő 4. évre 5% felett 

nőnek, akkor 5 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.7. Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 



 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

  



hatályos KSH adatok 

alapján 

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      



 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.8. Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,    0 pont 



ösvény stb.) 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 



 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    1 pont 

 = Nem    0 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    2 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    1 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   1 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    3 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti  Kérelem alapján   



értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 = Igen    0 pont 

 = Nem    3 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   39 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    1 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 



1.9. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

 Tervdokumentáció   



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 élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 



 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi 

szemponthoz illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.10. Borsod-Torna-Gömör Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 



 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   5 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    1 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  



 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    5 pont 

 = 501-1500 fő    4 pont 

 = 1501-2500 fő    3 pont 

 = 2501-5000 fő    2 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    4 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz    20 pont 



illeszkedik 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.11. Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és  Kérelem alapján   



pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 



   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót    5 pont 



foglalkoztat; 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményeztti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 



   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.12. Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 



 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    6 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    10 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

  



hatályos KSH adatok 

alapján 

 = 500 fő vagy alatti    5 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    3 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    1 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   4 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    8 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   10 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      



 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.13. Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,    0 pont 



ösvény stb.) 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    0 pont 

 = 40,01%-50%-a    0 pont 

 = 30,01%-40%-a    0 pont 

 = 20,01%-30%-a    0 pont 

 = 10,01%-20%-a    0 pont 

 = legfeljebb 10%-a    0 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    7 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    7 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 



 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    2 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    1 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   2 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti  Kérelem alapján   



értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 = Igen    0 pont 

 = Nem    6 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   25 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 



1.14. Dél-Borsodi LEADER Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    2 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   2 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

 Tervdokumentáció   



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 élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    2 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 



 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.15. Déli Napfény Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    2 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    2 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   3 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 



 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    2 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    8 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   5 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   4 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   2 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   1 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    2 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   1 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  



 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    3 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    2 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    3 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    7 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem a fenti szempontok közül    20 pont 



legalább egy szemponthoz illeszkedik. 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   10 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.16. Dél-Mátra Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és  Kérelem alapján   



pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   4 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   3 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 



   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót    5 pont 



foglalkoztat; 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 



   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.17. D. Z. Nektár LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 



 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

  



hatályos KSH adatok 

alapján 

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      



 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.18. DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködés Helyi Közössége Közhasznú Egyesület területén 

alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 



 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 



 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 



 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 



   Max. 60 pont 

1.19. Duna Összeköt Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

   0 pont 



munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   



 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

  

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem a fenti szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.20. Dunamellék LEADER Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 



 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 



 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

    



érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

 Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy 

szemponthoz illeszkedik: 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.21. Eger Vidék Kincsei Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   



 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes    3 pont 



beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.22. Éltető Balaton-felvidékért Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    2 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont  

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   4 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    6 pont 

 = 30,01%-40%-a    6 pont 

 = 20,01%-30%-a    4 pont 

 = 10,01%-20%-a    4 pont 

 = legfeljebb 10%-a    4 pont  

 = nem történik zöldfelület növekedés    2 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    2 pont 



 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    2 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   5 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   4 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   4 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    2 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    2 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   



 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    4 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    3 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    3 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    10 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   



 = Igen    0 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.23. Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és   



kérelem alapján 

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 



 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

 Kérelem alapján   



alkalmazásainak szempontjait: 

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

 5 pont 



növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.24. Észak-kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

   3 pont 



vagy munkaszüneti napon; 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   3 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   5 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 



 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:   HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.25. Észak-Kelet Pest Megyei Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   4 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   3 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 



 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    5 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   4 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb, mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb, mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   3 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    5 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy  Kérelem alapján   



vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont  

 Európai Falumegújítási Díj    0 pont 

 Virágos Magyarországért    0 pont 

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    0 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    3 pont 

 = 501-1500 fő    2 pont 

 = 1501-2500 fő    1 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    3 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    1 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   2 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    3 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 



 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   30 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    6 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.26. Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 



 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

   5 pont 



számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.27. Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 



 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen  Jogszabály alapján   



található: 

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex  Kérelem, HVS   



projekt megvalósítását segíti elő: 

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.28. Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 



 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    3 pont 

 = 40,01%-50%-a    3 pont 

 = 30,01%-40%-a    2 pont 

 = 20,01%-30%-a    2 pont 

 = 10,01%-20%-a    1 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    7 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    3 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   2 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   8 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 



pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    6 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    2 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    7 pont 

 = 501-1500 fő    5 pont 

 = 1501-2500 fő    3 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

 Kérelem alapján   



a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 = Igen    2 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:   HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 

 5 pont 



nőnek, akkor 5 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.29. Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad    3 pont 



vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 



 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   Bázis évre vonatkozóan   

   Felhalmozási kiadások aránya  az 5%-ot, akkor 1 pont; 



meghaladja 

     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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.30. Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   3 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  



 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   4 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   4 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 



 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján  3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

figyelembe vételre! 

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont 

 Európai Falumegújítási Díj    3 pont 

 Virágos Magyarországért    3 pont  

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    3 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   



 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.31. GERJE-SZTŐK Helyi Vidékfejlesztési Közösség egyesület területén alkalmazandó pontozás 



 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   3 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    2 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   



 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    4 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    2 pont 



 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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  3 pont 



fedezik-e a működési kiadásokat) 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.32. Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   3 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 



 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 



 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Legalább az egyik szemponthoz illeszkedik.    20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi    0 pont 



szemponthoz 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.33. Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   



 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  



 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 



 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.34. HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   4 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   



 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   5 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   4 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   4 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    2 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    5 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján  1 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

figyelembe vételre! 

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   1 pont 

 Európai Falumegújítási Díj    1 pont 

 Virágos Magyarországért    1 pont 

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    2 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

  



alapján 

 = 500 fő vagy alatti    0 pont 

 = 501-1500 fő    0 pont 

 = 1501-2500 fő    4 pont 

 = 2501-5000 fő    2 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    4 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    3 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    2 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   3 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    1 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    2 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   25 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 



 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.35. Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 



 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet  A kérelem alapján   



szerinti több célt valósít meg: 

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

 Kérelem alapján   



fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem mindhárom szemponthoz 

együttesen illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 



1.36. Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

 Tervdokumentáció   



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 élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 



 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.37. Hortobágyi Leader Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 



 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    1 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  



 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    9 pont 

 = 501-1500 fő    6 pont 

 = 1501-2500 fő    4 pont 

 = 2501-5000 fő    2 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    3 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    1 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    1 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz    10 pont 



illeszkedik 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    10 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.38. Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és  Kérelem alapján   



pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    4 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   2 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 



   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    4 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót    3 pont 



foglalkoztat; 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    2 pont  

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont  

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   30 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen     0 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont  

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 



   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.39. Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   3 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 



 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   4 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   3 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    2 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

  



hatályos KSH adatok 

alapján 

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    4 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    3 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    3 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      



 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.40. Jászsági Kistérségi Helyi közösség Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,    0 pont 



ösvény stb.) 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    6 pont 

 = 30,01%-40%-a    6 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    3 pont 

 = legfeljebb 10%-a    3 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 



 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    3 pont 

 = 2501-5000 fő    2 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti  Kérelem alapján   



értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

   - 

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 



1.41. Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

 Tervdokumentáció   



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 élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 



 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.42. Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    8 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   2 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   2 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    6 pont 

 = 30,01%-40%-a    6 pont 

 = 20,01%-30%-a    6 pont 

 = 10,01%-20%-a    6 pont 

 = legfeljebb 10%-a    6 pont 



 = nem történik zöldfelület növekedés    6 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   5 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   4 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    2 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    2 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   0 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj     

 Virágos Magyarországért     

  



 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    0 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    0 pont 

 = 501-1500 fő    4 pont 

 = 1501-2500 fő    3 pont 

 = 2501-5000 fő    2 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    4 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    3 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    4 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    13 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz    20 pont 



illeszkedik 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.43. Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    8 pont 

 = Nem    2 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és  Kérelem alapján   



pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 = Igen    8 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   3 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    0 pont 

 = 40,01%-50%-a    0 pont 

 = 30,01%-40%-a    0 pont 

 = 20,01%-30%-a    0 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    3 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   2 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   1 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   2 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   1 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 



   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    6 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    2 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    6 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    8 pont 

 = 501-1500 fő    4 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    3 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    1 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót    2 pont 



foglalkoztat; 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    1 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

 = A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

 = Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   24 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    1 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.44. Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 



 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   4 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   3 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    8 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak  A kérelem benyújtásának   



száma: évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   3 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem a fentiek közül legalább 

egy szemponthoz illeszkedik 

   18 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 



      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.45. Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 



 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 



 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 



 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 



   Max. 60 pont 

1.46. Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

   0 pont 



munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    6 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   1 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   



 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik: 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.47. Maros-völgyi LEADER Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   3 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 



 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható Csak egy 

díj kerülhet figyelembe 



vételre! 

 Európai Falumegújítási Díj    3 pont 

 Virágos Magyarországért    3 pont 

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    4 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    3 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    3 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat;     



= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.48. Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   



 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   3 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes    3 pont 



beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembe vételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    4 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    3 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

      

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.49 Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 



 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembevételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 



 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

  

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.50 MEZŐFÖLD Helyi Közösség Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 



 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

figyelembevételre! 

 Európai Falumegújítási Díj    3 pont  

Csak egy díj kerülhet 

figyelembevételre! 

 Virágos Magyarországért    3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

figyelembevételre! 

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen  Jogszabály alapján   



található: 

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem legalább az egyik 

szemponthoz illeszkedik: 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

  



 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.51 Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    2 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    2 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   3 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  



 = több mint 50%-a    5 pont 

 = 40,01%-50%-a    4 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    3 pont 

 = legfeljebb 10%-a    2 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    5 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   4 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   3 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   4 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    5 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    2 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   1 pont adható.  

Csak egy díj kerülhet 

figyelembevételre! 

 Európai Falumegújítási Díj    1 pont 



 Virágos Magyarországért    1 pont  

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    2 pont 

 = Nem    1 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    7 pont 

 = 501-1500 fő    7 pont 

 = 1501-2500 fő    6 pont 

 = 2501-5000 fő    5 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    3 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    1 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   2 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    10 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 



 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

  

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.52 Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 



 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 



 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembevételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

    



= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

 Amennyiben a támogatási kérelem mindhárom szemponthoz 

egyidejűleg illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

  

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.53 Nyírség Fejlődéséért Leader Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 



 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    10 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 



 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembevételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    0 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    0 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    5 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 



 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   25 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

  

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.54 Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 



 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 



 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembevételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    0 pont 

 = 501-1500 fő    4 pont 

 = 1501-2500 fő    3 pont 

 = 2501-5000 fő    2 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 



 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem legalább két szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

  

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.55 Őrség Határok Nélkül Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 



 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   3 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   5 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   3 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

   3 pont 



történik 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    2 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembevételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    6 pont 

 = 501-1500 fő    5 pont 

 = 1501-2500 fő    4 pont 

 = 2501-5000 fő    3 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    3 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   3 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

 Kérelem alapján   



követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    7 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

  

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 



1.56 Pannónia Kincse Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

   5 pont 



számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembevételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 



 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    8 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    2 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

  

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

 5 pont 



maximum 5 pont. 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.57 Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

 Tervdokumentáció   



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 élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembevételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

  

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   Pénzügyi stabilitás (működési bevételek  2 pont 



fedezik-e a működési kiadásokat) 

  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

 Amennyiben a személyi jellegű 

kifizetések a bázis évhez képest a 

benyújtást követő 4. évre 5% felett 

nőnek, akkor 5 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.58 Rinya-Dráva Szövetség Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

   3 pont 



vagy munkaszüneti napon; 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembevételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 



 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

  

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.59 Sághegy Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 



 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembevételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 



 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

  

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.60 Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   3 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   



 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   1 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembevételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak  A kérelem benyújtásának   



száma: évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem legalább egy 

szemponthoz illeszkedik: 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

  

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   Bázis évre vonatkozóan 

   Felhalmozási kiadások aránya  az 5%-ot, akkor 1 pont; 



meghaladja 

     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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.61 SÁRVÍZ Helyi Közösség Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    2 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   3 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    3 pont 

 = 40,01%-50%-a    3 pont 

 = 30,01%-40%-a    3 pont 

 = 20,01%-30%-a    2 pont 



 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    7 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   6 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   5 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   5 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás   

 Értékelési szempont  

megnevezése 

 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembevételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 



 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    4 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    3 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 



  

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.62 Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó 

pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

  



nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 



 Európai Falumegújítási Díj    figyelembevételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi    0 pont 



szemponthoz 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

  

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.63 Strázsa-Felső Tápió Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret,    5 pont 



parkot stb.) 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 



 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembevételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

    



érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

  

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.64 Szatmár Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján 

 

  

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   



 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján 

 

  

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján    

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  



 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembevételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    0 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre     5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre     2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján 

 

  

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   



 = Igen    0 pont 

 = Nem    0 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   30 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

  

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.65 Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   



 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   3 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   4 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   2 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   4 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    3 pont 

   Összesen:  40 pont 

  



 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembevételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    0 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    4 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   3 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 



 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    4 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   30 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

  

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.66 Szinergia Egyesület területén alkalmazandó pontozás 



 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes    3 pont 



beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembevételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy  Kérelem alapján   



beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

  

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 



   Max. 60 pont 

1.67 Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben    5 pont 



támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembevételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelemben a fenti szempontok 

közül legalább egy szemponthoz illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

  

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   Pénzügyi stabilitás (működési bevételek 

fedezik-e a működési kiadásokat) 

 2 pont 

   Amennyiben a személyi jellegű  5 pont 



 

Üzemeltetési vizsgálat 

kifizetések a bázis évhez képest a 

benyújtást követő 4. évre 5% felett 

nőnek, akkor 5 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.68 Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   3 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon    2 pont 



és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembevételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 



 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    2 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    4 pont 

   Összesen:  65 pont 

  

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.69 Tisza-tó Térsége Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága  Kérelem alapján   



megoldott: 

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembevételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 



 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik: 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

  

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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  3 pont 



fedezik-e a működési kiadásokat) 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.70 Tiszazugi Leader Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 



 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembevételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

  



alapján 

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

  

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.71 Tolnai Hármas Összefogás Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 



 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   2 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    1 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembevételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   



 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    3 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    1 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    2 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    2 pont 

   Összesen:  65 pont 

  

 Pénzügyi szempontok 



 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.72 UTIRO Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 



 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembevételre! 

 Virágos Magyarországért     



  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex  Kérelem, HVS   



projekt megvalósítását segíti elő: 

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

  

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.73 ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,    0 pont 



ösvény stb.) 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy  Kérelem alapján   



vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembevételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    



 Amennyiben a támogatási kérelem mindhárom szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

  

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.74 Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 



 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 



 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembevételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 



 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

  

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.75 Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 



 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   3 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 



 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembevételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    0 pont 

 = 501-1500 fő    4 pont 

 = 1501-2500 fő    3 pont 

 = 2501-5000 fő    2 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    3 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 



 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

  

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.76 Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 



 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   3 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    3 pont 

 = 40,01%-50%-a    3 pont 

 = 30,01%-40%-a    2 pont 

 = 20,01%-30%-a    2 pont 

 = 10,01%-20%-a    1 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   4 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   3 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

   3 pont 



történik 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    7 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    2 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    2 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   0 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembevételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    0 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    3 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    2 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    3 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

 Kérelem alapján   



követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    10 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   25 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   10 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

  

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 



1.77 Vidékünk a Jövőnk Szövetség területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

   5 pont 



számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembevételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 



 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

  

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

 5 pont 



maximum 5 pont. 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.78 Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    2 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   2 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

 Tervdokumentáció   



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 élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    7 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   0 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembevételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    0 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    0 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    8 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    5 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    2 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   8 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    3 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    7 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    8 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   15 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

  

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   Pénzügyi stabilitás (működési bevételek  2 pont 



fedezik-e a működési kiadásokat) 

  

 

Üzemeltetési vizsgálat 

 Amennyiben a személyi jellegű 

kifizetések a bázis évhez képest a 

benyújtást követő 4. évre 5% felett 

nőnek, akkor 5 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.79 Zagyvasági Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

   3 pont 



vagy munkaszüneti napon; 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembevételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 



 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

  

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.80 Zala Termálvölgye Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 



 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembevételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 



 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

  

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.81 Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   3 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    5 pont 

 = 20,01%-30%-a    4 pont 

 = 10,01%-20%-a    4 pont 

 = legfeljebb 10%-a    3 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    3 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   



 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   1 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   4 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    3 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    2 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    2 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembevételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak  A kérelem benyújtásának   



száma: évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    4 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    3 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    3 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    4 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

   Összesen:  65 pont 

  

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   Bázis évre vonatkozóan 

   Felhalmozási kiadások aránya  az 5%-ot, akkor 1 pont; 



meghaladja 

     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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.82 Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 



 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    2 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembevételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 



 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    4 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    3 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    3 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    3 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    7 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem legalább az egyik 

szemponthoz illeszkedik: 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 



  

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.83 Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

  



Tervdokumentáció alapján 

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 



 Európai Falumegújítási Díj    figyelembevételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi    0 pont 



szemponthoz 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

  

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.84 Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret,    5 pont 



parkot stb.) 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 



 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembevételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

    



érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

  

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.85 Zengő-Duna Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   



 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   3 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   0 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  

 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  



 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembevételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   



 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

  

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont 

1.86 Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület 

 Szakmai 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 1. Az épület külső felújítása mellett az épület rendszeres 

látogathatósága biztosított: 

 Kérelem alapján   



 = Igen    5 pont 

 = Nem    2 pont 

 2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és 

pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik 

meg a fejlesztésben: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

 3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:  Tervdokumentáció és 

kérelem alapján 

  

 = több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, 

parkot stb.) 

   5 pont 

 = egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület, 

ösvény stb.) 

   0 pont 

 4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület  Szakirányú műszaki 

ellenőr (független) 

nyilatkozata vagy 

Tervdokumentáció alapján 

  

 = több mint 50%-a    6 pont 

 = 40,01%-50%-a    5 pont 

 = 30,01%-40%-a    4 pont 

 = 20,01%-30%-a    3 pont 

 = 10,01%-20%-a    2 pont 

 = legfeljebb 10%-a    1 pont 

 = nem történik zöldfelület növekedés    0 pont 

 5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, 

tevékenységek bemutatására irányul: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága 

megoldott: 

 Kérelem alapján   

 = a hét minden napján;    6 pont 

 = hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad 

vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad 

vagy munkaszüneti napon; 

   4 pont 

 = nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon 

és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 

munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon: 

   2 pont 

 8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló 

létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a 

beruházás során: 

 Tervdokumentáció   

 = Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 

akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő 

számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 = Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés 

történik 

   3 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont 

   Összesen:  40 pont 

  



 Komplexitás 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek 

partnerségben megvalósuló fejlesztése: 

 Kérelem, együttműködési 

megállapodás 

  

 = a fejlesztés partnerségben valósul meg    4 pont 

 = a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg    0 pont 

 10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e rendelet 

szerinti több célt valósít meg: 

 A kérelem alapján   

 = Igen    4 pont 

 = Nem    0 pont 

 11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy 

vidékfejlesztési díjban részesülő településen valósul meg: 

 Kérelem alapján   

 Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérő oklevél bármely 

kategóriában 

   3 pont adható  

Csak egy díj kerülhet 

 Európai Falumegújítási Díj    figyelembevételre! 

 Virágos Magyarországért     

  

 Horizontális 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja 
 Értékeléshez rendelhető  

pontszám 

 12. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen 

található: 

 Jogszabály alapján   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    3 pont 

 13. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak 

száma: 

 A kérelem benyújtásának 

évében január 1-jén 

hatályos KSH adatok 

alapján 

  

 = 500 fő vagy alatti    4 pont 

 = 501-1500 fő    3 pont 

 = 1501-2500 fő    2 pont 

 = 2501-5000 fő    1 pont 

 14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:  Nyilatkozat   

 A fejlesztés által     

 = legalább 2 új munkahely jön létre    5 pont 

 = legalább 1 új munkahely jön létre    2 pont 

 = új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés    0 pont 

 15. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat, igazolás   

 - 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 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztat; 

   5 pont 

 = Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.    0 pont 

 16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 

követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy 

a környezetbarát és környezetkímélő technológiák 

alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 



 = Nem    0 pont 

 17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a természeti 

értékeket, a természeti és kulturális értékék megőrzését, a 

fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek 

környezetét, életminőségét: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    0 pont 

 = Nem    5 pont 

 18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   

 = Megoldási javaslat; 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által 

érintett települések listáján; 

= Kedvezményezetti kör (ügyfél). 

    

 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz 

illeszkedik 

   20 pont 

 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi 

szemponthoz 

   0 pont 

 19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex 

projekt megvalósítását segíti elő: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 

 = Nem    0 pont 

   Összesen:  65 pont 

  

 Pénzügyi szempontok 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 

   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 

 Kérelmező értékelése  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; 

   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 százalékpontonként 

növekedésre 1 pont adható, de 

maximum 5 pont. 

 5 pont 

 Működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 

   Max. 60 pont  

    

2. számú melléklet a 138/2008. (X. 18.) FVM rendelethez 



Elszámolható kiadások 

1. Helyi /vagy országos védelem alatt álló építmények, építményrészek felújítása esetén (1. célterület): 

1.1. épület, építmény külső és belső felújításához kapcsolódó, alapterület növekedéssel nem járó építési munkák, 

1.2. fás szárú, lágy szárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás, 

1.3. tereprendezéshez és kisléptékű infrastruktúra-fejlesztéshez kapcsolódó építési munkák, 

1.4. TEÁOR 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés megnevezésű kiadás, amely a beruházás 

összes elszámolható kiadásának 6%-ában, legfeljebb 6 000 000 Ft értékben számolható el, 

1.5. megújuló energiaforrások felhasználását segítő eszközök. 

2. Természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítása, kialakítása esetén (2. 

célterület): 

2.1. használati térelemek beszerzése, kialakítása, meglévők fejlesztésére (kilátó, pad, asztal, hulladékgyűjtő és -

tároló, esőbeálló, kültéri kemence, egyéb kültéri bútorok, kerítés, tanösvény, túraútvonal és tematikus útvonal 

berendezési, felszerelési tárgyainak beszerzése, térvilágító elemek), 

2.2. fás szárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás, öntözőrendszerének kiépítése, fejlesztése, 

2.3. tereprendezéshez kapcsolódó építési munkák, 

2.4. TEÁOR 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés megnevezésű kiadás, amely a beruházás 

összes elszámolható kiadásának 6%-ában, legfeljebb 6 000 000 Ft értékben számolható el, 

2.5. látvány térelemek beszerzése, meglévők fejlesztése, 

2.6. megújuló energiaforrások felhasználását segítő eszközök. 

3. Helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő akciók megvalósítása (3. célterület): 

3.1. használati térelemek beszerzése, kialakítása meglévők fejlesztésére (pad, asztal, hulladékgyűjtő, kültéri 

kemence, egyéb kültéri bútorok, kerítés, tanösvény, túraútvonal és tematikus útvonal berendezési, felszerelési 

tárgyainak beszerzése), 

3.2. nyomtatott kiadványok elkészítése és sokszorosítása, 

3.3. tájékoztató táblák készítése és elhelyezése, 

3.4. tereprendezéshez kapcsolódó építési munkák, 

3.5. a TEÁOR 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés megnevezésű kiadás, amely a beruházás 

összes elszámolható kiadásának 6%-ában, legfeljebb 6 000 000 Ft értékben számolható el, 

3.6. látvány térelemek beszerzése, meglévők fejlesztése, 

3.7. megújuló energiaforrások felhasználását segítő eszközök. 

4. A Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások. 

3. számú melléklet a 138/2008. (X. 18.) FVM rendelethez 

Kiadásként elszámolható, az ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-

fejlesztés 

1. célterület esetében telekhatáron belüli és/vagy a fejlesztéssel érintett telekkel szervesen összefüggő, a fejlesztés 

céljához kapcsolódó infrastrukturális beruházások: 

1. ivó- és ipari vízellátás 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; 

3. földgáz, távhővezeték, geotermál energiavezeték bevezetése, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb 

berendezések kiépítése; 

4. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése; 

5. szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése; 

6. belső út, sétány, parkolóhelyek, tárolóhelyek és kerítés kiépítése, felújítása; 

7. vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése; 

8. fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések kiépítése (melegvíz, 

fűtés és elektromos áram előállítása és felhasználása céljából); 9. a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira 



vonatkozó szabályokról szóló 10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 3. § g) pontjában meghatározott restaurálási 

feladatok ellátása. 

4. számú melléklet a 138/2008. (X. 18.) FVM rendelethez 

5000 fő lakosságszámnál kevesebb vagy 100 fő/km2-nél kisebb népsűrűséggel 

rendelkező települések(Budapest agglomerációjához tartozó települések, a városi 

ranggal rendelkező települések, valamint a kistérségi központok kivételével) 

Aba 

Abaliget 

Abasár 

Abaújalpár 

Abaújkér 

Abaújlak 

Abaújszolnok 

Abaújvár 

Abda 

Abod 

Ábrahámhegy 

Acsa 

Acsád 

Acsalag 

Ácsteszér 

Adács 

Ádánd 

Adásztevel 

Adorjánháza 

Adorjás 

Ág 

Ágasegyháza 

Ágfalva 

Aggtelek 

Agyagosszergény 

Ajak 

Aka 

Akasztó 

Alacska 

Alap 

Alattyán 

Alcsútdoboz 

Aldebrő 

Algyő 

Alibánfa 

Almamellék 

Almásfüzitő 

Almásháza 

Almáskamarás 

Almáskeresztúr 

Álmosd 

Alsóberecki 

Alsóbogát 

Alsódobsza 

Alsógagy 



Alsómocsolád 

Alsónána 

Alsónemesapáti 

Alsónyék 

Alsóörs 

Alsópáhok 

Alsópetény 

Alsórajk 

Alsóregmec 

Alsószenterzsébet 

Alsószentiván 

Alsószentmárton 

Alsószölnök 

Alsószuha 

Alsótelekes 

Alsótold 

Alsóújlak 

Alsóvadász 

Ambrózfalva 

Anarcs 

Andocs 

Andornaktálya 

Andrásfa 

Annavölgy 

Apácatorna 

Apagy 

Apaj 

Aparhant 

Apátfalva 

Apátistvánfalva 

Apátvarasd 

Apc 

Áporka 

Apostag 

Aranyosapáti 

Aranyosgadány 

Arka 

Arló 

Arnót 

Ároktő 

Árpádhalom 

Árpás 

Ártánd 

Ásotthalom 

Ásványráró 

Aszaló 

Ászár 

Aszófő 

Áta 

Átány 

Atkár 

Attala 

Babarc 

Babarcszőlős 

Babócsa 

Bábonymegyer 



Babosdöbréte 

Babót 

Bácsbokod 

Bácsborsód 

Bácsszentgyörgy 

Bácsszőlős 

Badacsonytördemic 

Bag 

Bagamér 

Baglad 

Bagod 

Bágyogszovát 

Baj 

Bajánsenye 

Bajna 

Bajót 

Bak 

Bakháza 

Bakóca 

Bakonszeg 

Bakonya 

Bakonybánk 

Bakonybél 

Bakonycsernye 

Bakonygyirót 

Bakonyjákó 

Bakonykoppány 

Bakonykúti 

Bakonynána 

Bakonyoszlop 

Bakonypéterd 

Bakonypölöske 

Bakonyság 

Bakonysárkány 

Bakonyszentiván 

Bakonyszentkirály 

Bakonyszentlászló 

Bakonyszombathely 

Bakonyszücs 

Bakonytamási 

Baks 

Baksa 

Baktakék 

Baktüttös 

Balajt 

Balástya 

Balaton 

Balatonakali 

Balatonberény 

Balatoncsicsó 

Balatonederics 

Balatonendréd 

Balatonfenyves 

Balatonfőkajár 

Balatongyörök 

Balatonhenye 



Balatonkeresztúr 

Balatonmagyaród 

Balatonmáriafürdő 

Balatonőszöd 

Balatonrendes 

Balatonszabadi 

Balatonszárszó 

Balatonszemes 

Balatonszentgyörgy 

Balatonszepezd 

Balatonszőlős 

Balatonudvari 

Balatonújlak 

Balatonvilágos 

Balinka 

Ballószög 

Balogunyom 

Balotaszállás 

Balsa 

Bálványos 

Bana 

Bánd 

Bánfa 

Bánhorváti 

Bánk 

Bánokszentgyörgy 

Bánréve 

Bár 

Barabás 

Baracs 

Baracska 

Báránd 

Baranyahídvég 

Baranyajenő 

Baranyaszentgyörgy 

Barbacs 

Bárdudvarnok 

Barlahida 

Bárna 

Barnag 

Bársonyos 

Basal 

Baskó 

Báta 

Bátaapáti 

Baté 

Bátmonostor 

Bátor 

Bátorliget 

Bátya 

Batyk 

Bázakerettye 

Bazsi 

Béb 

Becsehely 

Becske 



Becskeháza 

Becsvölgye 

Bedegkér 

Bedő 

Bejcgyertyános 

Békás 

Bekecs 

Békéssámson 

Békésszentandrás 

Bekölce 

Bélavár 

Belecska 

Beleg 

Belezna 

Bélmegyer 

Beloiannisz 

Belsősárd 

Belvárdgyula 

Benk 

Bénye 

Bér 

Bérbaltavár 

Bercel 

Beregdaróc 

Beregsurány 

Berekböszörmény 

Berekfürdő 

Beremend 

Berente 

Beret 

Berkenye 

Berkesd 

Berkesz 

Bernecebaráti 

Berzék 

Berzence 

Besence 

Besenyőd 

Besenyőtelek 

Besenyszög 

Besnyő 

Beszterec 

Bezedek 

Bezenye 

Bezeréd 

Bezi 

Bicsérd 

Bihardancsháza 

Biharnagybajom 

Bihartorda 

Biharugra 

Bikács 

Bikal 

Biri 

Birján 

Bisse 



Boba 

Bocfölde 

Boconád 

Bócsa 

Bocska 

Bocskaikert 

Boda 

Bodmér 

Bodolyabér 

Bodonhely 

Bodony 

Bodorfa 

Bodrog 

Bodroghalom 

Bodrogkeresztúr 

Bodrogkisfalud 

Bodrogolaszi 

Bódvalenke 

Bódvarákó 

Bódvaszilas 

Bogács 

Bogád 

Bogádmindszent 

Bogdása 

Bogyiszló 

Bogyoszló 

Bojt 

Bókaháza 

Bokod 

Bokor 

Boldog 

Boldogasszonyfa 

Boldogkőújfalu 

Boldogkőváralja 

Boldva 

Bolhás 

Bolhó 

Boncodfölde 

Bonnya 

Bonyhádvarasd 

Bordány 

Borgáta 

Borjád 

Borota 

Borsfa 

Borsodbóta 

Borsodgeszt 

Borsodivánka 

Borsodszentgyörgy 

Borsodszirák 

Borsosberény 

Borszörcsök 

Borzavár 

Bosta 

Botpalád 

Botykapeterd 



Bozsok 

Bozzai 

Bózsva 

Bő 

Bőcs 

Böde 

Bödeháza 

Bögöt 

Bögöte 

Böhönye 

Bököny 

Bölcske 

Bőny 

Börcs 

Börzönce 

Bősárkány 

Bőszénfa 

Bucsa 

Bucsu 

Búcsúszentlászló 

Bucsuta 

Bugac 

Bugacpusztaháza 

Bugyi 

Buj 

Buják 

Buzsák 

Bükkábrány 

Bükkaranyos 

Bükkmogyorósd 

Bükkösd 

Bükkszék 

Bükkszenterzsébet 

Bükkszentkereszt 

Bükkszentmárton 

Bükkzsérc 

Bürüs 

Büssü 

Büttös 

Cák 

Cakóháza 

Cece 

Cégénydányád 

Ceglédbercel 

Cered 

Chernelházadamonya 

Cibakháza 

Cikó 

Cirák 

Csabacsűd 

Csabaszabadi 

Csabdi 

Csabrendek 

Csáfordjánosfa 

Csaholc 

Csajág 



Csákány 

Csákánydoroszló 

Csákberény 

Csákvár 

Csanádalberti 

Csanádapáca 

Csánig 

Csány 

Csányoszró 

Csanytelek 

Csapi 

Csapod 

Csárdaszállás 

Csarnóta 

Csaroda 

Császár 

Császártöltés 

Császló 

Csátalja 

Csatár 

Csataszög 

Csatka 

Csávoly 

Csebény 

Csécse 

Csegöld 

Csehbánya 

Csehi 

Csehimindszent 

Csém 

Csemő 

Csempeszkopács 

Csengele 

Csengersima 

Csengerújfalu 

Csengőd 

Csénye 

Csenyéte 

Csép 

Csépa 

Csér 

Cserdi 

Cserénfa 

Cserépfalu 

Cserépváralja 

Cserháthaláp 

Cserhátsurány 

Cserhátszentiván 

Cserkeszőlő 

Cserkút 

Csernely 

Cserszegtomaj 

Csertalakos 

Csertő 

Csesznek 

Csesztreg 



Csesztve 

Csetény 

Csévharaszt 

Csibrák 

Csikéria 

Csikóstőttős 

Csikvánd 

Csincse 

Csipkerek 

Csitár 

Csobád 

Csobaj 

Csókakő 

Csokonyavisonta 

Csokvaomány 

Csolnok 

Csólyospálos 

Csoma 

Csombárd 

Csonkahegyhát 

Csonkamindszent 

Csopak 

Csór 

Csót 

Csöde 

Csögle 

Csökmő 

Csököly 

Csömend 

Csömödér 

Csönge 

Csörnyeföld 

Csörötnek 

Csősz 

Csővár 

Csurgónagymarton 

Cún 

Dabronc 

Dabrony 

Dad 

Dág 

Dáka 

Dalmand 

Damak 

Dámóc 

Dánszentmiklós 

Dány 

Daraboshegy 

Darány 

Darnó 

Darnózseli 

Daruszentmiklós 

Darvas 

Dávod 

Debercsény 

Debréte 



Decs 

Dédestapolcsány 

Dég 

Dejtár 

Demjén 

Dencsháza 

Dénesfa 

Derekegyház 

Deszk 

Detek 

Detk 

Dinnyeberki 

Diósberény 

Diósjenő 

Dióskál 

Diósviszló 

Doba 

Doboz 

Dobri 

Dobronhegy 

Dóc 

Domaháza 

Domaszék 

Dombegyház 

Dombiratos 

Domony 

Domoszló 

Dormánd 

Dorogháza 

Dozmat 

Döbörhegy 

Döbröce 

Döbrököz 

Döbrönte 

Döge 

Dömös 

Dömsöd 

Dör 

Dörgicse 

Döröske 

Dötk 

Dövény 

Drágszél 

Drávacsehi 

Drávacsepely 

Drávafok 

Drávagárdony 

Drávaiványi 

Drávakeresztúr 

Drávapalkonya 

Drávapiski 

Drávaszabolcs 

Drávaszerdahely 

Drávasztára 

Drávatamási 

Drégelypalánk 



Dubicsány 

Dudar 

Duka 

Dunaalmás 

Dunaegyháza 

Dunafalva 

Dunakiliti 

Dunapataj 

Dunaremete 

Dunaszeg 

Dunaszekcső 

Dunaszentbenedek 

Dunaszentgyörgy 

Dunaszentmiklós 

Dunaszentpál 

Dunasziget 

Dunatetétlen 

Dusnok 

Dúzs 

Ebergőc 

Ebes 

Écs 

Ecséd 

Ecseg 

Ecsegfalva 

Ecseny 

Edde 

Edve 

Egerág 

Egeralja 

Egeraracsa 

Egerbakta 

Egerbocs 

Egercsehi 

Egerfarmos 

Egerlövő 

Egerszalók 

Egerszólát 

Égerszög 

Egervár 

Egervölgy 

Egyed 

Egyek 

Egyházasdengeleg 

Egyházasfalu 

Egyházasgerge 

Egyházasharaszti 

Egyházashetye 

Egyházashollós 

Egyházaskesző 

Egyházaskozár 

Egyházasrádóc 

Ellend 

Előszállás 

Encsencs 

Endrefalva 



Endrőc 

Enese 

Eperjes 

Eperjeske 

Eplény 

Epöl 

Erdőbénye 

Erdőhorváti 

Erdőkövesd 

Erdőkürt 

Erdősmárok 

Erdősmecske 

Erdőtarcsa 

Erdőtelek 

Erk 

Érpatak 

Érsekcsanád 

Érsekhalma 

Érsekvadkert 

Értény 

Erzsébet 

Esztár 

Eszteregnye 

Esztergályhorváti 

Ete 

Etes 

Etyek 

Fábiánháza 

Fábiánsebestyén 

Fácánkert 

Fadd 

Fáj 

Fajsz 

Fancsal 

Farád 

Farkasgyepű 

Farkaslyuk 

Farmos 

Fazekasboda 

Fedémes 

Fehértó 

Fehérvárcsurgó 

Feked 

Feketeerdő 

Felcsút 

Feldebrő 

Felgyő 

Felpéc 

Felsőberecki 

Felsőcsatár 

Felsődobsza 

Felsőegerszeg 

Felsőgagy 

Felsőjánosfa 

Felsőkelecsény 

Felsőlajos 



Felsőmarác 

Felsőmocsolád 

Felsőnána 

Felsőnyárád 

Felsőnyék 

Felsőörs 

Felsőpáhok 

Felsőpetény 

Felsőrajk 

Felsőregmec 

Felsőszenterzsébet 

Felsőszentiván 

Felsőszentmárton 

Felsőszölnök 

Felsőtárkány 

Felsőtelekes 

Felsőtold 

Felsővadász 

Fényeslitke 

Fenyőfő 

Ferencszállás 

Fertőboz 

Fertőendréd 

Fertőhomok 

Fertőrákos 

Fertőszéplak 

Fiad 

Filkeháza 

Fityeház 

Foktő 

Folyás 

Fonó 

Fony 

Forráskút 

Forró 

Földeák 

Földes 

Főnyed 

Fulókércs 

Furta 

Füle 

Fülesd 

Fülöp 

Fülöpháza 

Fülöpjakab 

Fülöpszállás 

Fülpösdaróc 

Fürged 

Füzér 

Füzérkajata 

Füzérkomlós 

Füzérradvány 

Fűzvölgy 

Gáborján 

Gáborjánháza 

Gacsály 



Gadács 

Gadány 

Gadna 

Gádoros 

Gagyapáti 

Gagybátor 

Gagyvendégi 

Galambok 

Galgaguta 

Galgagyörk 

Galgahévíz 

Galgamácsa 

Gálosfa 

Galvács 

Gamás 

Ganna 

Gánt 

Gara 

Garáb 

Garabonc 

Garadna 

Garbolc 

Garé 

Gasztony 

Gátér 

Gávavencsellő 

Géberjén 

Gecse 

Géderlak 

Gégény 

Gelej 

Gelénes 

Gellénháza 

Gelse 

Gelsesziget 

Gemzse 

Gencsapáti 

Gérce 

Gerde 

Gerendás 

Gerényes 

Geresdlak 

Gerjen 

Gersekarát 

Geszt 

Gesztely 

Geszteréd 

Gétye 

Gibárt 

Gic 

Gige 

Gilvánfa 

Girincs 

Gógánfa 

Golop 

Gomba 



Gombosszeg 

Gór 

Gordisa 

Gosztola 

Gödre 

Gölle 

Gömörszőlős 

Göncruszka 

Gönyű 

Görbeháza 

Görcsöny 

Görcsönydoboka 

Görgeteg 

Gősfa 

Grábóc 

Gulács 

Gutorfölde 

Gyalóka 

Gyanógeregye 

Gyarmat 

Gyékényes 

Gyenesdiás 

Gyepükaján 

Gyermely 

Gyód 

Gyóró 

Gyömöre 

Gyöngyfa 

Gyöngyösfalu 

Gyöngyöshalász 

Gyöngyösmellék 

Gyöngyösoroszi 

Gyöngyöspata 

Gyöngyössolymos 

Gyöngyöstarján 

Győrasszonyfa 

Györe 

Györgytarló 

Györköny 

Győrladamér 

Győröcske 

Győrság 

Győrsövényház 

Győrszemere 

Győrtelek 

Győrújfalu 

Győrvár 

Győrzámoly 

Gyugy 

Gyulaháza 

Gyulaj 

Gyulakeszi 

Gyúró 

Gyügye 

Gyüre 

Gyűrűs 



Hács 

Hagyárosbörönd 

Hahót 

Hajdúbagos 

Hajdúszovát 

Hajmás 

Hajmáskér 

Halastó 

Halászi 

Halimba 

Halmaj 

Halmajugra 

Halogy 

Hangács 

Hangony 

Hantos 

Harasztifalu 

Harc 

Harka 

Harkakötöny 

Háromfa 

Háromhuta 

Harsány 

Hárskút 

Harta 

Hásságy 

Hédervár 

Hedrehely 

Hegyesd 

Hegyeshalom 

Hegyfalu 

Hegyháthodász 

Hegyhátmaróc 

Hegyhátsál 

Hegyhátszentjakab 

Hegyhátszentmárton 

Hegyhátszentpéter 

Hegykő 

Hegymagas 

Hegymeg 

Hegyszentmárton 

Héhalom 

Hejce 

Hejőbába 

Hejőkeresztúr 

Hejőkürt 

Hejőpapi 

Hejőszalonta 

Helesfa 

Helvécia 

Hencida 

Hencse 

Hercegkút 

Hercegszántó 

Heréd 

Héreg 



Herencsény 

Heresznye 

Hermánszeg 

Hernád 

Hernádbűd 

Hernádcéce 

Hernádkak 

Hernádkércs 

Hernádnémeti 

Hernádpetri 

Hernádszentandrás 

Hernádszurdok 

Hernádvécse 

Hernyék 

Hét 

Hetefejércse 

Hetes 

Hetvehely 

Hetyefő 

Hevesaranyos 

Hevesvezekény 

Hévízgyörk 

Hidas 

Hidasnémeti 

Hidegkút 

Hidegség 

Hidvégardó 

Himesháza 

Himod 

Hirics 

Hobol 

Hodász 

Hollád 

Hollóháza 

Hollókő 

Homokbödöge 

Homokkomárom 

Homokmégy 

Homokszentgyörgy 

Homorúd 

Homrogd 

Hont 

Horpács 

Hort 

Hortobágy 

Horváthertelend 

Horvátlövő 

Horvátzsidány 

Hosszúhetény 

Hosszúpályi 

Hosszúpereszteg 

Hosszúviz 

Hosszúvölgy 

Hosztót 

Hottó 

Hőgyész 



Hövej 

Hugyag 

Hunya 

Hunyadfalva 

Husztót 

Ibafa 

Iborfia 

Igar 

Igrici 

Iharos 

Iharosberény 

Ikervár 

Iklad 

Iklanberény 

Iklódbördőce 

Ikrény 

Iliny 

Ilk 

Illocska 

Imola 

Imrehegy 

Ináncs 

Inárcs 

Inke 

Ipacsfa 

Ipolydamásd 

Ipolyszög 

Ipolytarnóc 

Ipolytölgyes 

Ipolyvece 

Iregszemcse 

Irota 

Ispánk 

Istenmezeje 

Istvándi 

Iszkaszentgyörgy 

Iszkáz 

Isztimér 

Ivád 

Iván 

Ivánbattyán 

Ivánc 

Iváncsa 

Ivándárda 

Izmény 

Izsófalva 

Jágónak 

Ják 

Jakabszállás 

Jákfa 

Jákfalva 

Jákó 

Jánd 

Jánkmajtis 

Jánosháza 

Jánoshida 



Járdánháza 

Jármi 

Jásd 

Jászágó 

Jászalsószentgyörgy 

Jászboldogháza 

Jászdózsa 

Jászfelsőszentgyörgy 

Jászivány 

Jászjákóhalma 

Jászkarajenő 

Jászladány 

Jászszentandrás 

Jászszentlászló 

Jásztelek 

Jéke 

Jenő 

Jobaháza 

Jobbágyi 

Jósvafő 

Juta 

Kacorlak 

Kács 

Kacsóta 

Kajárpéc 

Kajászó 

Kajdacs 

Kakasd 

Kákics 

Kakucs 

Kál 

Kalaznó 

Káld 

Kálló 

Kallósd 

Kállósemjén 

Kálmáncsa 

Kálmánháza 

Kálócfa 

Káloz 

Kám 

Kamond 

Kamut 

Kánó 

Kántorjánosi 

Kány 

Kánya 

Kányavár 

Kapolcs 

Kápolna 

Kápolnásnyék 

Kapoly 

Kaposfő 

Kaposgyarmat 

Kaposhomok 

Kaposkeresztúr 



Kaposmérő 

Kapospula 

Kaposszekcső 

Kaposszerdahely 

Kaposújlak 

Káptalanfa 

Káptalantóti 

Kára 

Karácsond 

Karád 

Karakó 

Karakószörcsök 

Karancsalja 

Karancsberény 

Karancskeszi 

Karancslapujtő 

Karancsság 

Kárász 

Karcsa 

Kardos 

Kardoskút 

Karmacs 

Károlyháza 

Karos 

Kásád 

Kaskantyú 

Kastélyosdombó 

Kaszaper 

Kaszó 

Katádfa 

Katafa 

Kátoly 

Katymár 

Káva 

Kávás 

Kazár 

Kázsmárk 

Kazsok 

Kecskéd 

Kehidakustány 

Kék 

Kékcse 

Kéked 

Kékesd 

Kékkút 

Kelebia 

Keléd 

Kelemér 

Kéleshalom 

Keleviz 

Kemence 

Kemendollár 

Kemeneshőgyész 

Kemeneskápolna 

Kemenesmagasi 

Kemenesmihályfa 



Kemenespálfa 

Kemenessömjén 

Kemenesszentmárton 

Kemenesszentpéter 

Keménfa 

Kémes 

Kemestaródfa 

Kemse 

Kenéz 

Kenézlő 

Kengyel 

Kenyeri 

Kercaszomor 

Kercseliget 

Kerecsend 

Kerecseny 

Kerekharaszt 

Kereki 

Kerékteleki 

Keresztéte 

Kerkabarabás 

Kerkafalva 

Kerkakutas 

Kerkáskápolna 

Kerkaszentkirály 

Kerkateskánd 

Kérsemjén 

Kerta 

Kertészsziget 

Keszeg 

Kesznyéten 

Keszőhidegkút 

Kesztölc 

Keszü 

Kétbodony 

Kétegyháza 

Kéthely 

Kétpó 

Kétsoprony 

Kétújfalu 

Kétvölgy 

Kéty 

Kevermes 

Kilimán 

Kimle 

Kincsesbánya 

Királd 

Királyegyháza 

Királyhegyes 

Királyszentistván 

Kisapáti 

Kisapostag 

Kisar 

Kisasszond 

Kisasszonyfa 

Kisbabot 



Kisbágyon 

Kisbajcs 

Kisbajom 

Kisbárapáti 

Kisbárkány 

Kisberény 

Kisberzseny 

Kisbeszterce 

Kisbodak 

Kisbucsa 

Kisbudmér 

Kiscsécs 

Kiscsehi 

Kiscsősz 

Kisdér 

Kisdobsza 

Kisdombegyház 

Kisdorog 

Kisecset 

Kisfalud 

Kisfüzes 

Kisgörbő 

Kisgyalán 

Kisgyőr 

Kishajmás 

Kisharsány 

Kishartyán 

Kisherend 

Kishódos 

Kishuta 

Kisigmánd 

Kisjakabfalva 

Kiskassa 

Kiskinizs 

Kiskorpád 

Kiskunlacháza 

Kiskutas 

Kisláng 

Kisléta 

Kislippó 

Kislőd 

Kismányok 

Kismarja 

Kismaros 

Kisnamény 

Kisnána 

Kisnémedi 

Kisnyárád 

Kispalád 

Kispáli 

Kispirit 

Kisrákos 

Kisrécse 

Kisrozvágy 

Kissikátor 

Kissomlyó 



Kisszállás 

Kisszékely 

Kisszekeres 

Kisszentmárton 

Kissziget 

Kisszőlős 

Kistamási 

Kistapolca 

Kistokaj 

Kistolmács 

Kistormás 

Kistótfalu 

Kisunyom 

Kisvarsány 

Kisvásárhely 

Kisvaszar 

Kisvejke 

Kiszombor 

Kiszsidány 

Klárafalva 

Kocs 

Kocsér 

Kocsola 

Kocsord 

Kóka 

Kokad 

Kolontár 

Komjáti 

Komlódtótfalu 

Komlósd 

Komlóska 

Komoró 

Kompolt 

Kondó 

Kondorfa 

Kondoros 

Kóny 

Konyár 

Kópháza 

Koppányszántó 

Korlát 

Koroncó 

Kórós 

Kosd 

Kóspallag 

Kótaj 

Kovácshida 

Kovácsszénája 

Kovácsvágás 

Kozárd 

Kozmadombja 

Köblény 

Köcsk 

Kökény 

Kőkút 

Kölcse 



Kölesd 

Kölked 

Kömlő 

Kömlőd 

Kömörő 

Kömpöc 

Környe 

Köröm 

Kőröshegy 

Körösnagyharsány 

Köröstarcsa 

Kőröstetétlen 

Körösújfalu 

Körösszakál 

Körösszegapáti 

Kőszárhegy 

Kőszegdoroszló 

Kőszegpaty 

Kőszegszerdahely 

Kötcse 

Kötegyán 

Kőtelek 

Kővágóörs 

Kővágószőlős 

Kővágótöttös 

Kövegy 

Köveskál 

Krasznokvajda 

Kulcs 

Kunadacs 

Kunágota 

Kunbaja 

Kunbaracs 

Kuncsorba 

Kunfehértó 

Kunmadaras 

Kunpeszér 

Kunszállás 

Kunsziget 

Kup 

Kupa 

Kurd 

Kurityán 

Kustánszeg 

Kutas 

Kutasó 

Kübekháza 

Külsősárd 

Külsővat 

Küngös 

Lábod 

Lácacséke 

Lad 

Ladánybene 

Ládbesenyő 

Lajoskomárom 



Lak 

Lakhegy 

Lakitelek 

Lakócsa 

Lánycsók 

Lápafő 

Lapáncsa 

Laskod 

Lasztonya 

Látrány 

Lázi 

Leányvár 

Lébény 

Legénd 

Legyesbénye 

Léh 

Lénárddaróc 

Lendvadedes 

Lendvajakabfa 

Lengyel 

Lepsény 

Lesencefalu 

Lesenceistvánd 

Lesencetomaj 

Letkés 

Levél 

Levelek 

Libickozma 

Lickóvadamos 

Liget 

Ligetfalva 

Lipót 

Lippó 

Liptód 

Lispeszentadorján 

Liszó 

Litér 

Litka 

Litke 

Lócs 

Lókút 

Lónya 

Lórév 

Lothárd 

Lovas 

Lovasberény 

Lovászhetény 

Lovászi 

Lovászpatona 

Lőkösháza 

Lövő 

Lövőpetri 

Lucfalva 

Ludányhalászi 

Ludas 

Lukácsháza 



Lulla 

Lúzsok 

Mád 

Madaras 

Madocsa 

Maglóca 

Magosliget 

Magy 

Magyaralmás 

Magyaratád 
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Újkér 

Újlengyel 

Újléta 

Újlőrincfalva 

Újpetre 

Újrónafő 

Újsolt 

Újszalonta 

Újszentiván 

Újszentmargita 

Újszilvás 

Újtelek 

Újtikos 

Újudvar 

Újvárfalva 

Ukk 

Und 

Úny 

Uppony 

Ura 

Uraiújfalu 

Úrhida 

Úri 



Úrkút 

Uszka 

Uszód 

Uzsa 

Üllés 

Vácduka 

Vácegres 

Váchartyán 

Váckisújfalu 

Vácszentlászló 

Vadna 

Vadosfa 

Vág 

Vágáshuta 

Vajdácska 

Vajszló 

Vajta 

Vál 

Valkó 

Valkonya 

Vállaj 

Vállus 

Vámosatya 

Vámoscsalád 

Vámosgyörk 

Vámosmikola 

Vámosoroszi 

Vámosújfalu 

Vámosszabadi 

Váncsod 

Vanyarc 

Vanyola 

Várad 

Váralja 

Varászló 

Váraszó 

Várbalog 

Varbó 

Varbóc 

Várda 

Várdomb 

Várfölde 

Varga 

Várgesztes 

Várkesző 

Várong 

Városföld 

Városlőd 

Varsád 

Varsány 

Várvölgy 

Vasad 

Vasalja 

Vásárosbéc 

Vásárosdombó 

Vásárosfalu 



Vásárosmiske 

Vasasszonyfa 

Vasboldogasszony 

Vasegerszeg 

Vashosszúfalu 

Vaskeresztes 

Vaskút 

Vasmegyer 

Vaspör 

Vassurány 

Vasszécseny 

Vasszentmihály 

Vasszilvágy 

Vaszar 

Vászoly 

Vát 

Vatta 

Vázsnok 

Vécs 

Végegyháza 

Vejti 

Vékény 

Vekerd 

Velem 

Velemér 

Velény 

Véménd 

Vének 

Vereb 

Verőce 

Verpelét 

Verseg 

Versend 

Vértesacsa 

Vértesboglár 

Vérteskethely 

Vértessomló 

Vértestolna 

Vértesszőlős 

Vése 

Veszkény 

Veszprémfajsz 

Veszprémgalsa 

Veszprémvarsány 

Vezseny 

Vid 

Vigántpetend 

Villánykövesd 

Vilmány 

Vilonya 

Vilyvitány 

Vinár 

Vindornyafok 

Vindornyalak 

Vindornyaszőlős 

Visnye 



Visonta 

Viss 

Visz 

Viszák 

Viszló 

Visznek 

Vitnyéd 

Vízvár 

Vizslás 

Vizsoly 

Vokány 

Vonyarcvashegy 

Vöckönd 

Völcsej 

Vönöck 

Vöröstó 

Vörs 

Zabar 

Zádor 

Zádorfalva 

Zagyvarékas 

Zagyvaszántó 

Zajk 

Zajta 

Zákány 

Zákányfalu 

Zákányszék 

Zala 

Zalaapáti 

Zalabaksa 

Zalabér 

Zalaboldogfa 

Zalacsány 

Zalacséb 

Zalaerdőd 

Zalagyömörő 

Zalahaláp 

Zalaháshágy 

Zalaigrice 

Zalaistvánd 

Zalakomár 

Zalaköveskút 

Zalameggyes 

Zalamerenye 

Zalasárszeg 

Zalaszabar 

Zalaszántó 

Zalaszegvár 

Zalaszentbalázs 

Zalaszentgyörgy 

Zalaszentiván 

Zalaszentjakab 

Zalaszentlászló 

Zalaszentlőrinc 

Zalaszentmárton 

Zalaszentmihály 



Zalaszombatfa 

Zaláta 

Zalatárnok 

Zalaújlak 

Zalavár 

Zalavég 

Zalkod 

Zámoly 

Zánka 

Zaránk 

Závod 

Zebecke 

Zebegény 

Zemplénagárd 

Zengővárkony 

Zichyújfalu 

Zics 

Ziliz 

Zimány 

Zók 

Zomba 

Zsadány 

Zsáka 

Zsámbok 

Zsana 

Zsarolyán 

Zsebeháza 

Zsédeny 

Zselickisfalud 

Zselickislak 

Zselicszentpál 

Zsennye 

Zsira 

Zsombó 

Zsujta 

Zsurk 

Zubogy 

5. számú melléklet a 138/2008. (X. 18.) FVM rendelethez 

Kizárólag külterületen, tanyás térségben (ahol a település lakosságának több 

mint 2%-a él) megvalósuló fejlesztésekre jogosult települések 

Abony 

Adony 

Albertirsa 

Bábolna 

Bácsalmás 

Badacsonytomaj 

Baja 

Balatonlelle 

Balkány 

Bátaszék 

Békés 

Békéscsaba 



Bicske 

Bonyhád 

Cegléd 

Csongrád 

Dabas 

Debrecen 

Demecser 

Devecser 

Dunaföldvár 

Edelény 

Enying 

Ercsi 

Füzesabony 

Gárdony 

Gyomaendrőd 

Gyula 

Hajdúböszörmény 

Hajdúdorog 

Hajdúnánás 

Hajdúsámson 

Harkány 

Herend 

Heves 

Hódmezővásárhely 

Izsák 

Jánoshalma 

Jánossomorja 

Jászberény 

Jászfényszaru 

Kaba 

Kaposvár 

Karcag 

Kecel 

Kecskemét 

Kenderes 

Kerekegyháza 

Keszthely 

Kisbér 

Kiskőrös 

Kiskunfélegyháza 

Kiskunhalas 

Kiskunmajsa 

Kistelek 

Komádi 

Komló 

Kozármisleny 

Kunszentmárton 

Kunszentmiklós 

Lajosmizse 

Lengyeltóti 

Martonvásár 

Mátészalka 

Mezőberény 

Mezőhegyes 

Mezőkovácsháza 

Mezőtúr 



Miskolc 

Mohács 

Monor 

Mór 

Mórahalom 

Nagyhalász 

Nagykálló 

Nagykáta 

Nagykőrös 

Nagymaros 

Nyékládháza 

Nyíradony 

Nyíregyháza 

Nyírlugos 

Nyírtelek 

Orosháza 

Oroszlány 

Örkény 

Pápa 

Pécsvárad 

Pilis 

Polgárdi 

Pusztaszabolcs 

Ráckeve 

Sándorfalva 

Sárbogárd 

Sárospatak 

Sásd 

Sátoraljaújhely 

Siklós 

Solt 

Soltvadkert 

Sülysáp 

Sümeg 

Szabadszállás 

Szarvas 

Szeghalom 

Szekszárd 

Szentes 

Szentlőrinc 

Szigetvár 

Tamási 

Tapolca 

Tata 

Tét 

Tiszacsege 

Tiszakécske 

Tompa 

Túrkeve 

Újfehértó 

Vámospércs 

Vasvár 

Zalaegerszeg 

Zalakaros 

Zalalövő 



6. számú melléklet a 138/2008. (X. 18.) FVM rendelethez 

Igényelhető legmagasabb támogatás összeg 

  
 LEADER HACS neve 

 Legmagasabb támogatási összeg  

(euró) 

 1  36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület  0 

 2  „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület  74 991 

 3  Duna Összeköt Egyesület  37 495 

 4  A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület  100 000 

 5  Abaúj Leader Egyesület  38 000 

 6  Alpokalja Ikvamente Leader Egyesület  37 495 

 7  Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület  200 000 

 8  Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület  20 000 

 9  Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület  50 000 

 10  Éltető Balaton-felvidékért Egyesület  74 991 

 11  Bihar Sárrét Összefogás Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.  0 

 12  Tolnai Hármas Összefogás non-profit Kft.  40 000 

 13  Borsod-Torna-Gömör Egyesület  37 495 

 14  BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft.  0 

 15  Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft.  200 000 

 16  Dél-balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt.  0 

 17  Dél-Mátra Közhasznú Egyesület  56 243 

 18  Dél-Borsodi LEADER Egyesület  40 000 

 19  Déli Napfény Nonprofit Kft.  200 000 

 20  D.Z. Nektár Leader Nonprofit Kft.  11 249 

 21  DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködés Helyi Közössége Közhasznú 

Egyesület 

 56 000 

 22  Dunamelléki Leader Egyesület  200 000 

 23  „Duna-Pilis-Gerecse” Vidékfejlesztési Egyesület  9 876 

 24  Eger vidék kincsei Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.  200 000 

 25  Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.  0 

 26  Észak Hevesi Vidék Fejlődéséért Közhasznú Egyesület  0 

 27  3-as KÉZFOGÁS Nonprofit Kft.  200 000 

 28  Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület  200 000 

 29  Észak-kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület  11 623 

 30  Észak-Kelet Pest Megyei Leader Egyesület  40 000 

 31  Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.  37 500 

 32  Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület  200 000 

 33  Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület  135 000 

 34  Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület  56 500 

 35  Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület  74 990 

 36  GERJE-SZTŐK Helyi Vidékfejlesztési Közösség Egyesület  187 476 

 37  Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület  80 000 

 38  Hajdúvölgy - Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület  15 000 

 39  HAJT-A Csapat Egyesület  0 

 40  HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Nonprofit Kft.  200 000 

 41  Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület  74 991 

 42  Hortobágyi Leader Nonprofit Kft.  57 000 

 43  Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület  80 000 

 44  Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete  200 000 

 45  Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület  70 000 

 46  Sághegy Leader Egyesület  75 000 



 47  Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület  37 875 

 48  Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület  74 991 

 49  Kiskunok Vidékéért Egyesület  0 

 50  Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület  56 200 

 51  Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület  120 000 

 52  Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft.  70 000 

 53  Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület  0 

 54  Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület  20 000 

 55  ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.  75 000 

 56  Maros-völgyi LEADER Egyesület  8 624 

 57  Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület  5 624 

 58  Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület  29 996 

 59  MEZŐFÖLD Helyi Közösség Egyesület  150 000 

 60  Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület  200 000 

 61  Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.  50 000 

 62  Nyírség Fejlődéséért Leader Egyesület  56 000 

 63  Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület  70 000 

 64  UTIRO Leader Egyesület  65 360 

 65  Dél-Baranya határmeni települések Egyesülete  25 000 

 66  Őrség Határok Nélkül Egyesület  20 000 

 67  Pannónia Kincse Leader Egyesület  93 738 

 68  Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület  30 000 

 69  Rinya-Dráva Szövetség  37 495 

 70  Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület  37 495 

 71  SÁRVÍZ Helyi Közösség Egyesület  200 000 

 72  Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú 

Egyesület 

 56 200  

 73  Strázsa-Felső Tápió Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.  200 000 

 74  Szatmár Leader Egyesület  93 738 

 75  Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület  60 000 

 76  Szinergia Egyesület  18 748 

 77  Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület  200 000 

 78  Tisza-Menti Leader Közhasznú Egyesület  50 000 

 79  Tisza-tó Térsége Leader Egyesület  150 000 

 80  Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület  90 000 

 81  Tiszatér Leader Egyesület  0 

 82  Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft.  60 000 

 83  Tiszazugi-Leader Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.  23 238 

 84  Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület  56 000 

 85  Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület  37 500 

 86  Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség közhasznú egyesület  60 000 

 87  Vidékünk a jövőnk Szövetség  56 243 

 88  Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület  100 000 

 89  Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület  48 000 

 90  Zala Termálvölgye Egyesület  94 000 

 91  Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület  30 000 

 92  Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület  18 748 

 93  Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft.  37 495 

 94  Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület  80 000 

 95  Zengő-Duna Vidékfejlesztési Egyesület  187 477 

 96  Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület  37 495  

      

 

 


