
Fogalomjegyzék 

 
 Építési projekt (beruházás): a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 8. § (3) bekezdése 
szerint meghatározott tevékenység. 

 Indikátor: uniós jogszabályokban és a programban nevesített, valamint az európai uniós források 
felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium által meghatározott, vagy teljesülést mérő 
mutató. 

Innováció: a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 3. § 
1. pontja értelmében a gazdasági tevékenység hatékonyságának, jövedelmezőségének javítása, a 
kedvező társadalmi és környezeti hatások elérése érdekében végzett tudományos, műszaki, szervezési, 
gazdálkodási, kereskedelmi műveletek összessége, amelyek eredményeként új vagy lényegesen 
módosított termék, eljárás, szolgáltatás jön létre, új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia 
alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor, ideértve azokat a változásokat, amelyek csak adott 
ágazatban vagy adott szervezetnél minősülnek újdonságnak. 

Kedvezményezett: a támogatásban részesített támogatást igénylő. 

Kifizetési igénylés: a kifizetési kérelem, mérföldkövekhez kapcsolódó igénylés esetén a szakmai 
beszámoló, valamint a pénzügyi és szakmai előrehaladást igazoló, a támogatási szerződésben 
meghatározott dokumentumok összessége. 

Projekt (beruházás): a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a személyi jövedelemadóról szóló 
1995. évi CXVII. tv. által befektetett eszközként aktivált ráfordítások összessége, vagy más jogszabály 
által projektnek minősített tevékenységek összessége. 

Projekt lezárása: egy projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a kedvezményezett a támogatási 
szerződésben a pénzügyi befejezést követő időszakra nézve további kötelezettséget nem vállalt, és a 
felhívásban meghatározott feltételek teljesültek. Ha a támogatási szerződés a támogatott tevékenység 
befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget előírt, a projekt akkor tekinthető lezártnak, 
ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának 
eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentést benyújtotta, és azt az irányító hatóság jóváhagyta, 
valamint a záró jegyzőkönyv elkészült. 

Projekt fizikai befejezése: az az állapot, amikor a projekt keretében támogatott tevékenységeket a 
felhívásban és a támogatási szerződésben meghatározottak szerint elvégezték. 

Projektarányos akadálymentesítés: A projektarányos akadálymentesítés értelmezése szerint az 
infrastrukturális beruházással érintett valamennyi fejlesztésnek figyelembe kell vennie az 
akadálymentesítés követelményeit, legyen az festés/mázolás vagy elektromos rendszer felújítása, 
korszerűsítése, vagy új épületrész építése. Jelen felhívásban kötelező elem (tehát jogosultsági feltétel), 
hogy valamennyi építési, felújítási beruházás során teljes körű, valamennyi fogyatékossági ágra 
kiterjedő akadálymentesítést kell végezni, másként fogalmazva a beruházás minden beavatkozási 
területének komplex akadálymentesítése kötelező elem! Például, amennyiben az épületben vagy 
épületrészben kizárólag festés/mázolás történik, akkor a projektarányos akadálymentesítés teljesülése 
érdekében ezen munkálatok során az akadálymentesség követelményeinek teljesülését figyelembe kell 
venni, a megfelelő színkontrasztok kialakításával (nyílászáró tokszerkezeteinek falfelülettől és/vagy 
ajtólaptól eltérő színű mázolása, stb.). Elektromos rendszer teljes felújításnál a projektarányos 
akadálymentesítés biztosítása érdekében a helyiségek kapcsolóit az új rendszer kialakítása során már a 



megfelelő magasságba kell áthelyezni, stb. Az akadálymentesség projektarányos teljesülése tehát egy 
preventív, megelőző gondolkodásmódot jelent, célja, hogy a jelen projekt keretében végrehajtandó 
beruházással már „akadályt” ne építsünk. Felhívjuk figyelmét, hogy a felhívásban további jogosultsági 
feltétel, a fejlesztéssel érintett valamennyi épület bejáratának és egy mosdójának komplex, minden 
fogyatékossági ágra kiterjedő akadálymentesítése, az elérési útvonal akadálymentes biztosításával. 

Projektmegvalósítás befejezése: az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 14. 
pontjára tekintettel egy projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és 
pénzügyileg is befejezett, valamint a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége 
befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését az irányító hatóság jóváhagyta, és a támogatás 
folyósítása megtörtént. 

Projekt pénzügyi befejezése: ha a projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a 
projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész 
szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A projekt pénzügyi befejezésének dátuma a projekt 
megvalósítási ideje alatt felmerült, a kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a 
legkésőbbi kiegyenlítés dátuma. 

Projekt szintű mérföldkő: a projekt megvalósítása szempontjából jelentős időpont, esemény vagy a 
projekt megvalósítása révén elért szakmai vagy műszaki eredmény. 

Támogatási kérelem: a felhívásban meghatározott alaki és formai követelményeknek megfelelő 
dokumentum, amely egy projekt támogatásban részesítésére irányul, és amelynek részei a projektadatlap 
és a mellékletek. 

 

 


