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MUNKATERVI MEGHATÁROZÁS 
 
 
 
Az Irányító Hatóság 2009. július 24-én kelt 3060/7/2009 számú ügyiratában foglalt engedély alapján a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület 
Leader Helyi Akciócsoport (HACS) megbízta az InterWord Kft.-t az egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájához kapcsolódó tanulmány 
elkészítésével. 
 
A tanulmány címe: Leader kultúrparkok és -központok tematikai, arculati és tartalmi meghatározása. 
 
A tanulmány alapja azon pályázatoknak, melyek a HACS területén az ÚMVP 4-es tengelyének keretében felhasználható forrásokra 
tervezett célterületek közül a „Leader kultúrparkok és –központok kialakítása” 2345'26789:;798:9'<9:;7=9<'>9?@AB:?C 
 
A tanulmány engedélyezett tematikája: 

a. A Leader fejlesztések és z ÚMVP 3-as tengelyének !"#$%"&'$&()*+(,- +(- !./0+1/- 2321(+4-5&463)+(&,- '74895&1- 12)2**/- '74()#:;$</-
lehatárolások 

b. A Leader fejlesztések és z ÚMVP 3-#(- *&=4&$<+=&1- !"#$%"&'$&()*+(,- +(- !./0+1/- 2321(+4- 5&463)+(&,- '74895&1- 12)2**/- *#3*#$5/-
lehatárolások 

c. Az egységes Leader projekttel szembeni elvárások 
d. A Leader Kultúrparkok tartalmi meghatározása 
e. A Leader Kultúrközpontok tartalmi meghatározása 
f. A Leader Kultúrparkok arculati elemeinek meghatározása, gyakorlati arculati útmutató  
g. A Leader Kultúrközpontok arculati elemeinek meghatározása, gyakorlati arculati útmutató 

 



 

PREAMBULUM 
 

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Leader Akciócsoport illetékességi területéhez tartozó települések közös fejlesztési akaratának, 

&4<>**5?120+(/- ();=0+1;=#1- 1/"&'&)+(&1+=*- 02=*2**- #)- @ABC- D-es tengely LEADER program keretein belül a LEADER Kultúrparkok –és 

központok projekt tervezése és megvalósítása mellett. 

 

E&$&=-071%5&=*%5-8+$'#-1&**6(F 

1. &4<3+()36$-:&5%*#*'#G-&$&5)/-+(-$&.&)&*/-#-H#)#/-+(-%=/I(-02=*+(H7)I1-();5;3#G-H74<-#-J37'&1*-5/$<&=-5I07=-H#*;37$H#*I-&$-5;( ÚMVP, 

uniós forrásoktól, kohéziós és strukturális alapoktól, úgy, hogy felvázolja és elemzi a kapcsolódó jogszabályokat. Ezáltal az érintett 

projektgazdák részére is világossá tesz, hogy mely jogszabályi rendelkezések, elvek mentén kell a beruházást megtervezni és m?120*&*=/K 

2. 5;(3+()36$ meghatározza a Leader Kultúrparkok és –központok fejlesztési terület tartalmi, tematikai és arculati elvárásait, ,meghatározza 

#-J37'&1*-#$#J&$.&/*G-5&$<&1&*-5/=0&=-J;$<;)#*-&(&*+=-12*&$&)6-'&$$&44&$-:&-1&$$-*#3*#=/L 

A fejlesztési terület megvalósulásával egy olyan innovatív a Leader szellemiséget demonstráló beruházás-sor valósul meg az Akciócsoport 

*&3>$&*+=G-#5&$<-H7));';3%$-#-H&$<:&=-+$61-+$&*5/=6(+4+=&1-'#.9*;(;H7)G-+(-*%3/()*/1#/-#**3#18/I*-'&$&=*-#)-/0&-$;*74#*I1-();mára. 

 

Jelen dokumentum jogszabályi alapját az „Új Magyarország” Vidékfejlesztési Program 2007 – 2013. c. dokumentum adja, ami Magyarország 

Nemzeti Vidékfejlesztési Programját határozza meg a 2007 – 2013. közötti évekre.  

E program #)-M%3IJ#/-A&)64#)0#(;4/-+(-B/0+1"&'$&()*+(/-N$#J:I$-OMABA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi 

rendelet 15. cikkének (1) bekezdése alapján készült, és Magyarország a Kormány jóváhagyását követ6en hivatalosan benyújtotta az Európai 

Bizottság részére, amelyet az PQQRL-6()+=-jóváhagyott. 

 



 

A tanulmány !"#$%&#%'(#)*+,% -!.!/!0&0 a Leader fejlesztések (IV. tengely) és az ÚMVP III-as tengelyének „falufejlesztés” és „vidéki örökség 

5&463)+(&,-'74895&1-12)2**/-jogszabályi és tartalmi lehatárolások adják.  

A fejezetet ugyanakkor kiegészítettük az ÚMVP III-as tengelyének „A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások” 

J3743#5';:#=- ()&3&J$6- S=*&43;$*-T2)2((+4/-+(-U)7$4;$*#*I-V+3-J3743#5*I$- *23*+=6- $&H#*;37$;((#$ /(G-5/.&$-#-W&#0&3-T%$*X312)J7=*71*I$- *23*+=6-

lehatárolása indokolt a jelenlegi szabályozások alapján. 

 

Mindezt az teszi szükségessé, hogy az „Új Magyarország” Vidékfejlesztési Program '74()#:;$</-H;**&3+*-'&$&=*6-1698/2005/EK tanácsi rendelet 

60. cikke rendelkezik az elhatárolásokról. E szerint:  

„Amennyiben egy e szakasz alá tartozó intézkedés olyan m?veleteket céloz, amelyek más közösségi támogatási eszköz alapján is jogosultak, 

beleértve a strukturális alapokat és a halászatra vonatkozó közösségi támogatási eszközt, akkor a tagállamnak az egyes programokban meg kell 

határoznia az EMVA által támogatott, valamint a más közösségi támogatási eszköz által támogatott m?veletek elhatárolásának szempontjait.” 

123%'45!"!0%,+/(67"82%!23%-)66(#97"%6&#/!#:";!0%5+##/8%<!'%0&6=0!<*$%0(')280(#98<>%8%,!00$#%-+<8<#/=6)/(#0%0+"07%6!ndelkezések alapján. 

 

A tanulmány harmadik fejezetében a „Leader szellemiség” meghatározását adjuk meg, amely jelzi a települések összetartozását, 

&4<>**5?120+(/G-12)2(-"&'$&()*+(/-();=0+1;*G-a térség civil szervezeteinek, vállalkozásainak és önkormányzata/=#1-12)2(-&36"&()9*+(+*-#-*&$&J>$+(-

"&'$&()*+(+=&1-+30&1+:&=L-N-W&#0&3-()&$$&5/(+4&*-1/"&'&)6-elemeknek mindegyik támogatandó tevékenység során érvényesülnie kell. 

 



 

I A LEADER FEJLESZTÉSEK ÉS AZ ÚMVP 3-AS TENGELYÉNEK „FALUFEJLESZTÉS” ÉS „VIDÉKI ÖRÖKSÉG M)&*"+%$)”, 
VALAMINT A „VIDÉKI ALAPSZOLGÁLTATÁSOK (IKSZT)” JOGCÍMEK KÖZÖTTI JOGSZABÁLYI LEHATÁROLÁSOK 
 

FOGALMAK: 
 

Leader fejlesztés
 

 a jelen dokumentum tekintetében a Leader Kultúrparkokat és - Központokat jelenti. 

Leader Kultúrpark
 

: olyan közösségi szabadtéri helyszín, amely a jelen dokumentumban foglalt tartalmi elemekkel rendelkezik. 

Leader Kultúrközpont
 

: olyan közösségi épület, amely a jelen dokumentumben foglalt tartalmi elemekkel rendelkezik. 

/9?@9:'BD97794EB6F5':9=@9DG6=H
 

: olyan rendezvény, amely a jelen dokumentum 3. fejezetében foglalt követelményeknek megfelel. 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program kimondja, hogy biztosítani kell a program megvalósulása során, hogy egyik támogatási cél esetén 

se kerüljön sor kett6s finanszírozásra, vagyis se az Új Magyarország Fejlesztési Terv, se az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

támogatásai ne ütközzenek egymással. Alapelv, hogy egy beruházás O5?.&$&*Y-8(#1-&4<-"733;(:I$-1#JH#*-./(()#-=&5-*+39*&=06-*;574#*;(*L 
 

A rendelkezések alapján a LEADER-intézkedés végrehajtásának szintjén: az akciócsoportoknál, #)-#18/I8(7J73*71-;$*#$-5&4H#*;37);(3#-1&3>$6-

kiválasztási szempontok között alkalmazni kell a tagállami szint? elhatárolási szabályokat, amely szempontoknak érvényesülnie kell a támogatott 

projektek kiválasztása során. 
 

A lehatárolási elvek kombinációjának biztosítani kell a szinergiát, a stratégiák közötti komplementaritást és a kett6s támogatás elkerülését. 

Az egyes intézkedések ennél fogva jogszabályban kerültek lehatárolásra. 



 

1.1. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban jelen dokumentum által érintett jogszabályi helyek 

 

- 5.3.3.2.1. fejezete szabályozza a III. tengelyen belül „A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások”-at, amelyen belül az 

Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek szabályozása történik meg; 

- 5.3.3.2.2. fejezete szabályozza a III. tengelyen belül a „Falumegújítás és –fejlesztés” intézkedést; 

- 5.3.3.2.3. A vidéki örökség meg6rzése és fenntartható fejlesztése 895?-intézkedést, míg  

- az 5.3.4. fejezet a IV. tengely LEADER intézkedéseit. 

 

Ezen intézkedések biztosítják, hogy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései ne ütközzenek egymással. 
 

1. 
)7@I=89=@J kérdés: honnan támogatható egy közösségi épület felújítása? 

ábra: 
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1.2. Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben a jelen tanulmány által érintett Operatív Programok: 

N-W&#0&3-C3743#5:#=- *;574#*7**- "&'$&()*+(&1=&1-#)-&$6)6- "&'&)&*:en bemutatott ÚMVP lehatárolások mellett az Új Magyarország Fejlesztési 

Tervben támogatott alábbi programok egyes intézkedéseivel is összhangban kell lenniük, vagyis meg kell felelni a jogszabályi lehatárolásoknak: 

- Közép-dunántúli Operatív Program (KDOP) 

- Balatoni Zászlóhajós Program 

- Államreform Operatív Program (ÁROP) 

- Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 4. intézkedése (TIOP) 

- Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2. intézkedése (EKOP) 

- Társadalmi Megújulás Operatív Program 3. intézkedése (TÁMOP) 
 

2. 

 

sz. ábra: 

LEADER IKSZT Falumegújítás Vidéki örökség 

KDOP  

BZP 

ÁROP 

TIOP 4. 

EKOP 2. 

TÁMOP 4. 

 

 
A/=0&=- 5?.&$&*&*- 8(#1- &4<-

program támogathat! 



 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program operatív programokhoz való kapcsolódásának, a fejlesztések lehatárolásának fontosabb jellemz6i 

közelebbr6l a következ6kben összegezhet6k: 

 

Lehatárolás a Társadalmi Megújulás Operatív Programtól:  

 

A TÁMOP és az ÚMVP közötti lehatárolás a megfelel6 eljárási és koordinációs mechanizmusok kifejlesztésével kerül meghatározásra, 

amelyekkel elkerülhet6k az átfedések, és biztosítható két program megfelel6 kivitelezése. 

 

A közép- és fels6oktatás nem jogosult az ÚMVP keretében támogatásra, míg a TÁMOP támogatja ezen tevékenységeket. 

 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) és a Társadalmi Infrastruktúra (TIOP) forrásai az oktatás, a kultúra, a foglalkoztatás, a 

szociális szféra, a vidéki életmin6ség javítása, a helyi közösségek fejlesztése, a turisztikai tevékenységek ösztönzése terén kapcsolódik az EMVA 

I. és III. tengelyéhez. Az operatív programok forrásai b6vítik a kedvezményezettek körét, illetve magasabb tudásszint?, igényesebb környezetet, 

közeget teremtenek a vidéki és ezen belül a mez6gazdasági tevékenységet végz6 népesség számára. 

 

Az ÚMVP többszörösen lehatárolódik a TÁMOP-tól. A célcsoportokat illet6en, a TÁMOP nem támogatja azokat az els6dleges termel6ket és 

agrárvállatokat vagy vállalkozásokat, melyeknek értékesítésb6l származó éves nettó bevétele több mint 50%-ban mez6gazdasági tevékenységb6l 

származik. Az egyéni képzési programok tekintetében, az ÚMVP támogatja a mez6gazdasági tevékenységekhez kapcsolódó képzési 

programokat. 

 

A vidékfejlesztési tevékenységek tekintetében az egyértelm?en az ÚMVP III. tengelye által támogatott tevékenységekhez (pl. falusi turizmushoz) 

kapcsolódó képzési programokat az ÚMVP támogatja. 



 

A társadalmi fejl6déssel összefüggésben a földrajzi lehatárolás tekintetében az ÚMVP az 5000 f6s lakosságszám alatti, vagy 100 f6/km2-nél 

kisebb néps?r?séggel rendelkez6 településeket támogatja, kivéve a Budapest agglomerációjához tartozó településeket. Az ÚMVP csak olyan 

helyi szerepl6k kapacitásb6vítését támogatja, akiknek célja, hogy a LEADER program keretében PPP-ket vagy HACS-okat alakítva a 

támogatásra jogosult településeken megvalósítsák a helyi stratégiákat. 

A halmozottan hátrányos helyzet? kistérségeket célzó komplex programokkal kapcsolatban, a kistérségi fejlesztési tervek elkészítését a TÁMOP 

minden olyan esetben támogatja, amikor az érintett település nem jogosult a LEADER program szerinti támogatásra. A TÁMOP akkor támogatja 

a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozását, ha az ÚMVP keretében nem vehet6 rá igénybe támogatás. 
 

Az ÚMVP és a TIOP között megvalósítandó koherencia érdekében a következ6-lehatárolási alapelv határozható meg a többfunkciós szolgáltató 

központokra vonatkozóan: a TIOP a hat konvergencia régió városaiban a nagyberuházásokat támogatja, míg az ÚMVP csak a „Gazdaság és a 

vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások” intézkedés keretében nyújt támogatást a jogosult településeknek. 

Az országos könyvtárhálózatok szolgáltatásai is az ÚMVP keretében támogatott többfunkciós szolgáltató-központokban nyújtott szolgáltatások 

közé tartozhatnak.  
 

Lehatárolás az Elektronikus Közigazgatás Operatív Programtól és az Államreform Operatív Programtól 
 

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) és Államreform Operatív Program (ÁROP) társadalmi, közigazgatási szolgáltatások 

megújításával kapcsolatos intézkedései közvetlen és közvetett hatást gyakorolnak a mez6gazdasági beruházások, vállalkozások hatékonyabb, 

gördülékenyebb m?ködésére. 

 

 

 

 



 

Lehatárolás a Regionális Operatív Programtól 
 

A III. tengely (A vidéki élet min6sége és a vidéki gazdaság) és a IV. tengely (LEADER) intézkedései sok szálon köt6dnek a regionális operatív 

programokhoz (ROP). A vidékfejlesztési célokat szolgáló intézkedések, különös tekintettel a helyi kapacitásfejlesztést és a helyi partnerség 

meger6sítését szolgáló intézkedésekre, a halmozottan hátrányos helyzet?- kistérségek fejlesztését szolgáló komplex programhoz illeszkedve 

kerülnek lebonyolításra. A LEADER program megvalósítása a komplex programmal szoros koordinációban zajlik, melynek során a 

leghátrányosabb helyzet?-kistérségek speciális szempontjai kiemelt figyelmet kapnak. 
 

A mikrovállalkozások fejlesztése tekintetében, a ROP-ok nem támogatják az EK-szerz6dés (1997-es konszolidált változat) 1. mellékletében 

felsorolt mez6gazdasági termékek el6állítását vagy feldolgozását. Nem jogosultak a ROP-ok mikrovállalkozásokat célzó támogatásaira azok a 

vállalkozások vagy egyéni vállalkozók, amelyek éves nettó bevétele az 50%-ot meghaladóan mez6gazdasági tevékenységb6l származik. A fenti 

két lehatárolás mellett nem jogosultak a ROP-ok általi támogatásra az olyan mikrovállalkozások beruházásai, melyek 100 f6/km2 alatti 

néps?r?ség? és/vagy 5.000 f6 alatti lélekszámú településeken találhatók. 
 

A turisztikai fejlesztési tervekkel kapcsolatban, a ROP-ok támogatják a kereskedelmi szálláshelynek min6sül6 szálláshelyek és az azokhoz 

kapcsolódó idegenforgalmi szolgáltatások fejlesztését, kivéve ha azok az ÚMVP-ben leírt agroturizmusnak felelnek meg. A ROP-ok támogatják 

az úticélmenedzsmenthez, a látványosságokhoz és az azokhoz kapcsolódó infrastruktúrához, valamint a borvidékekhez és a gasztronómiához 

kapcsolódó fejlesztéseket. 
 

A borturizmus tekintetében a régiók operatív programjai akkor támogatják az ÚMVP „A turisztikai tevékenység ösztönzése” (53. cikk) és „A 

nem mez6gazdasági tevékenységgé történ6 diverzifikálás” (53. cikk) intézkedés kedvezményezettjeit, amennyiben a kért támogatás meghaladja a 

100 000 eurót. 

Az 100 000 eurós limit alá es6 borturisztikai fejlesztéseket az ÚMVP a fenti két intézkedés keretein belül támogatja. 

 



 

A közszolgáltatások és a vidéki alapszolgáltatások esetében a ROP-ok az önkormányzatok által kötelez6en nyújtandó közszolgáltatások, ezen 

belül az oktatás, az egészségügy, a szociális infrastruktúra és a közüzemi infrastruktúra (utak, vízelvezetés stb.) fejlesztéséhez biztosítanak 

támogatást.  

A nem kötelez6- közszolgáltatások tekintetében a ROP-ok az egy- vagy többfunkciós közösségi és szolgáltató-központokat csak városi 

környezetben támogatják, amit a néps?r?ség (> 100 lakos/km2) és/vagy a lakosságszám (> 5000/település) alapján határoznak meg.  
 

Az ÚMVP olyan egy- vagy többfunkciós közösségi és szolgáltató-központokat támogat, melyek nem kötelez6 önkormányzati szolgáltatásokat, 

vidéki alapszolgáltatásokat, vagy tanyás és aprófalvas egészségügyi hálózatokat biztosítanak, és olyan településeken vagy területeken találhatók, 

ahol az állandó lakosok száma nem haladja meg az 5000 f6t és/vagy a néps?r?ség nem haladja meg a 100 f6/km2-t, kivéve a Budapest 

agglomerációjához tartozó településeket.  

A ROP-ok megfelel6 területeiken belül – függetlenül az adott térségre vonatkozó földrajzi lehatárolásoktól – támogatják a nem mez6gazdasági 

mikrovállalkozások számára fenntartott képzési programokat, szaktanácsadást és a vállalkozással kapcsolatos tanácsadói szolgáltatásokat. 

 

A településfejlesztést célzó intézkedések esetében a ROP-ok az 5000 f6-állandó lakosságszámnál nagyobb és/vagy a 100 f6/km2-nél magasabb 

néps?r?ség? településeket támogatják.  

A falufejlesztés esetében az ÚMVP-nek a ROP földrajzi lehatárolásai következtében támogatásra nem jogosult településekre kell fókuszálnia. A 

támogatások igénybevételénél a támogatásra kijelölt települések listáját, illetve a fejlesztés méretét, komplexitását tekintik a lehatárolás 

kritériumának.  

A falvak infrastrukturális fejlesztése kívül esik a támogatható projekteken. A vidék alapvet6 szolgáltatásainak fejlesztési forrásai eredetük szerint 

a települések méretét6l függ6en vehet6k igénybe.  

A kistérségek központjait a regionális programokból, a kis lélekszámú falvak szolgáltatásainak fejlesztését a Vidékfejlesztési Programból 

támogatják. A szinergikus fejlesztések el6nyt élveznek. 



 

II. A Leader fejlesztések és az ÚMVP 3-?B' 89=F97H6=9<'KL?7ML9N79BD86BO'6B'KGE@6<E'I:I<B6F'49FJ:D6B9O, valamint a 
„vidéki alapszolgáltatások (IKSZT)” jogcímek közötti tartalmi lehatárolások 
 

Az ÚMVP és az egyéb M?ködési Programok közötti lehatárolások általánosságban az alábbiakkal jellemezhet6k: 

 

2.1. Földrajzi feltételek 

Az ÚMVP III. tengelyéhez tartozó, '&$&=-*#=%$5;=<-*;34<;*-1+J&)6, az életmin6ség javítását célzó intézkedések esetében (falufejlesztés, vidéki 

2321(+4-5&463)+(&G-#$#J()7$4;$*#*;(71Y az 5.000 f6s lakosságszám alatti, vagy a 100 f6/km2

 

-nél kisebb néps?r?séggel rendelkez6 településeken 

5&4.#$I(%$I-5?.&$&*&1&*- *;574#*'ák, kivéve a Budapest agglomerációjához tartozó településeket, valamint a városi rangú településeket és a 

kistérségi központokat.  

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület tevékenysége által lefedett területen, a III-as tengely intézkedései alapján támogatható települések 

felsorolása a fejezet 2. sz. mellékletében

 

 található. 

A LEADER fejlesztések esetében a 10.000 f6s lakosságszám alatti, vagy a 120 f6/km2

 

-nél kisebb néps?r?séggel rendelkez6- települések, 

valamint a nem jogosult települések külterületei jogosultak támogatásra az ÚMVP keretében. Minden esetre vonatkozik, hogy Budapest 

vonzáskörzetében lév6 valamennyi település ki van zárva ezen támogatásokból. 

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület tevékenysége által lefedett területen, a IV-es Leader tengely intézkedései alapján támogatható 

települések felsorolása a fejezet 1. sz. mellékletében található. 



 

1. 

 

sz. táblázat: 

Földrajzi lehatárolás 

 

Megnevezés 

III-as tengely IV-es tengely 

Az életminJség javítását célzó intézkedések Kultúrparkok- és központok 

Jogosult települések [LQQQ-"6-alatti vagy a \QQ-"6]152 \QLQQQ-"6-#$#**/-.#4<-#-\PQ-"6]15 –nél kisebb 
=+J(?3?(+4? települések 

2-=+$-1/(&::-=+J(?3?(+44&$-
3&=0&$1&)6-*&$&J>$+(&1 

Bakony és Balaton Keleti 
Kapuja Egyesülethez 
tartozó települések: 

N$(I23(G- ^#$#*7="61#';3G Balatonvilágos, Csajág, 

_&$(623(G Hajmáskér, Jásd, Királyszentistván, 

Küngös, Litér, `(/G Öskü, C#J1&()/G-C+*">306G Sóly, 

Szentkirályszabadja, Tés, Vilonya 

 

Alsóörs, Balatonalmádi, Bal#*7="61#';3G ^#$#*7="?)"6G 

Balatonkenese, Balatonvilágos, Berhida, Csajág, _&$(623(G 

Hajmáskér, Jásd, Királyszentistván, Küngös, Litér, `(/G 

Öskü, C#J1&()/G- C+*">306G Sóly, Szentkirályszabadja, Tés, 

Vilonya 

 

 

 

 



 

2.2. Leader fejlesztések, Kultúrparkok és -központok 

 

Mivel a 2.3- 2.5. fejezetek szerinti intézkedésekben is támogatható parkok és épületek felújítása, így szükséges körvonalazni azt, hogy melyik 

intézkedés m/$<&=-'&$$&4?-5?.&$&*&*-*;574#*G-5/$<&=-"&$*+*&$&1-5&$$&**L- 

 

2.2.1.) A pályázók köre: 

A Kultúrparkok- és központok támogatási célra az egyházi jogi személy kivételével ugyanaz a kör pályázhat, mint a III-as tengelyes 

intézkedéseknél: 

2. 

 

sz. táblázat: 

Megnevezés Kultúrparkok- és 
központok IKSZT Vidéki örökség Falumegújítás 

Pályázók 
köre 

jogosult települési 
önkormányzatok, 
székhellyel, illetve 
*&$&JH&$$<&$-3&=0&$1&)6-
nonprofit szervezetek 

jogosult települési önkormányzatok, kisebbségi 
önkormányzat, önkormányzati társulás, többcélú 

kistérségi társulás, székhellyel, illetve telephellyel 
3&=0&$1&)6-=7=J37"/*-()&3.&)&*G-&4<H;)/-jogi 

személy 

 



 

 

2.2.2.) Támogatási cél 

N-*;574#*;(/-8+$*-*&1/=*.&-5/=0-#-D-/=*+)1&0+(-5;(-8+$3#-"I1%();$G-:;3-5/=0&4</1=&1-.+4(6-(737=-"6-8+$'#-#-./0+1/-*&$&J>$+(&1&=-+$61-175"73*-

+3)&*+=&1-'#.9*;(#G-#-*&$&J>$+(&1-+$H&*6::+-*+*&$&G-#-()9=.7=#$#(-()7$4;$*#tások számának növelése. 

 

3. 

Megnevezés 

sz. táblázat: 

Kultúrparkok- és központok IKSZT Vidéki örökség Falumegújítás 

Támogatási cél: 

Leader kultúrparkok és - 
központok kialakítása, amelyek 
egységes arculattal bírnak, minden 
korosztály számára biztosítják a 
sz#:#0/06-H#()=7(-&$*2$*+(+*-+(-
&12):&=-1+J&((+4-+(-*%0;("&'$&()*6G-
információszolgáltató képességgel is 
rendelkeznek.  
 
Színhelyei a közösségi 
J3743#571=#1G-*%3/()*/1#/-.7=)&36*-
jelentenek, így hozzájárulnak a 
település és a térség 
5&4/(5&3*&*+(+H&)L-a$H&*6bbé teszik 
#-*+3(+4&*-#)-/**-+$61-+(-.7=)I::;-#)-
idelátogatók számára.  

Többfunkciós szolgáltató 
központ kialakítása, 
kihasználatlan épületek 
"&$X'9*;(#G-5?()#1/-
173()&3?(9*+(&L 

A vidéki térség településein a 
kulturális örökség 
fenntartása, helyreállítása, 
173()&3?(9*+(&G-&)&=-:&$>$-#-
településkép és a környezet 
állapotának javítása, az 
épített, természeti és 
kulturális örökség és helyi 
/0&=*/*;(-5&463)+(&G-
megújítása, és ezáltal a 
települések vonzerejének 
növelése.  

A településkép, a vidéki 
lakókörnyezet és a közösségi 
terek, közterületek 
állapotának javítása, 
valamint a helyi piacok 
létrehozásának és 
fejlesztésének támogatása. 

 



 

 

2.2.3.) A megvalósulás helyszíne: 

 

N- '747(%$*- *&$&J>$+(&1&=- 5&4.#$I(9*;(3#- 1&3>$6- "&$X'9*;(71- H&$<()9=&/- OJ$L- +J>$&*&1G- /=4#*$#nok, parkok, sétautak) tekintetében mind a 4 

intézkedés szigorúan lehatárolja a támogathatóság kritériumait. Rendeletileg szabályozásra került az is, hogy adott jogcím mit nem támogat. 

Ezeket a szabályokat az alábbi két táblázatban mutatjuk be. 

Megnevezés 

4. sz. táblázat: 

Kultúrparkok- és központok IKSZT Vidéki örökség Falumegújítás 

Megvalósulás helye 
lehet: 

A jogosult településeken található 
olyan földterület, ingatlan, épület, 
épületrész, amelyet más 
intézkedés nem támogat, és a 
Bakony és Balaton Keleti Kapuja 
HACS tervében leírt Leader 
megoldási javaslathoz illeszkedik.  

A címbirtokosi okiratban az 
adott IKSZT kialakítására és 
5?120*&*+(+3&-'I.;H#4<7**-
földrészlet és a rajta található 
épület, épületrész. 

Kizárólag helyi vagy 
országos védelem alatt álló 
építmény lehet, az épület 
közvetlen megközelítését 
szolgáló gyalogutak, 
parkolók, kapcsolódó zöld 
felületek és kapcsolódó 
kerítés.  

Helyi vagy országos védelem 
alatt nem álló, a település 
megjelenésében szereppel 
bíró épületek, települési 
szilárd burkolatú útvonalak 
5&=*+=-"&1.6-+J>$&*&1G-#-
település központját alkotó 
.#4<-12).&*$&=>$-2.&)6-
épületek, helyi turisztikai 
látványossághoz vagy a 
település megjelenésében 
szereppel bíró épülethez 
12).&*$&=>$-.&)&*6-X*.7=#$#1-
5&=*+=-"&1.6-+J>$&*&1G-
valamint kapcsolódó 
zöldfelület, kerítés, védelem 
alatt nem álló közparkok, 
J/H&=6H&$<&1G-(+*#%*#1L 



 

Megnevezés Kultúrparkok- és központok IKSZT Vidéki örökség Falumegújítás 

Megvalósulás helye 
nem lehet: 

Nem lehet olyan ingatlan, ami 
kizárólag a települési 
önkormányzatok által ellátandó a 
helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv.8.§ (1) és (4) 
bek. meghatározott  közoktatási, 
egészségügyi, szociális feladatok, 
valamint közigazgatási funkciók 
ellátására szolgálnak. Továbbá 
nem lehet a falumegújítási és a 
vidéki örökség c. intézkedés 
keretében támogatással 
felújítással érintett épület, ill. 
épületrész és nem lehet IKSZT 
által támogatott épület vagy 
épületrész.  

Nem lehet olyan ingatlan, 
ami kizárólag a települési 
önkormányzatok által 
ellátandó a helyi 
önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv.8.§ (1) és 
(4) bek. meghatározott  
közoktatási, egészségügyi, 
szociális feladatok, valamint 
közigazgatási funkciók 
ellátására szolgálnak. 
Továbbá nem lehet a 
falumegújítási és a vidéki 
örökség c. intézkedés 
keretében támogatással 
felújítással érintett épület, ill. 
épületrész, valamint Leader 
Kultúrpark- és központ. 

 Nem támogatható az 
/=4#*$#=-#)7=-:&$(6-3+()+=&1-
felújítása, átalakítása, amely 
a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8. § (1) és (4) 
bekezdésében meghatározott, 
az önkormányzat által 
12*&$&)6&=-&$$;*#=0I-
közoktatási, egészségügyi és 
szociális feladatok, valamint 
közigazgatási funkciók 
ellátására szolgál, továbbá a 
kastély, a vár, azok kertje, 
parkja, továbbá az IKSZT 
8955&$-3&=0&$1&)6-+J>$&*G-#-
falumegújítási programban 
támogatott ingatlan, és a 
Leader Kultúrpark és -
központ.  

Az önkormányzatok által a 
helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8. § (4) 
bekezdésében meghatározott, 
12*&$&)6&=-&$$;*#=0I-
feladatok - 1/.+.&-12)*&5&*6-
- ellátását szolgáló épület, 
vidéki örökség c. intézkedés 
keretében támogatással 
felújítással érintett épület, ill. 
épületrész, IKSZT által 
támogatott épület vagy 
épületrész, valamint Leader 
Kultúrpark- és központ. 
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Egy, a jogszabályokban nem teljesen körülhatárolt tényre szükséges felhívni a figyelmet. 

 

AZ INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TÉR CÍMET A 2. SZ. MELLÉKLETBEN TALÁLHATÓ, 5.000 P*' Q/QRR-' R)/)ST/%$)K 

IGÉNYELHETTÉK, %$'*#'Q/Q#URVQR0Q#'#I TÖBBFUNKCIÓS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOT. 

EBBEN A TÁMOGATÁSBAN A BAKONY ÉS BALATON KELETI KAPUJA EGYESÜLETHEZ TARTOZÓ 4 VÁROSI RANGÚ TELEPÜLÉS NEM 

PÁLYÁZHATOTT. 

 

Ugyanakkor a Leader Kultúrparkok és –központok 1/#$#19*;(#- /=*+)1&0+(:&=- =&1/1- /(- $&H&*6(+4>1- =<9$/1- 175J$&b- ()7$4;$*#*I12)J7=*-

kialakítására, amelyben akár az IKSZT rendeletben megjelölt tevékenységek is megjelenhetnek. 

 

 

 

 



 

2.3. Falumegújítás és –fejlesztés 

 

Az EU egyéb pénzügyi eszközeit6l való lehatárolás szempontjai: 
 

Az intézkedés kapcsolódik a „Vidéki örökség meg6rzése és fenntartható fejlesztése” intézkedéshez, mivel közösek abban, hogy a vidéki 

települések épített értékeinek megújítását célozzák. A két intézkedés közötti határvonalat azon az alapon lehet meghúzni, hogy a projekt tárgya 

védelem alatt áll-e. A vidéki örökség intézkedés csak a védelem alatt álló kulturális értékeket támogatja, a „Falumegújítás és -fejlesztés” 

intézkedés esetében viszont a védelem alatt állás nem alkalmassági kritérium. 

Kapcsolódás a Program más intézkedéseihez: 

 

Az intézkedés emellett kapcsolódik a „Turisztikai tevékenységek ösztönzése” intézkedéshez, mivel a településr6l kialakított kedvez6bb kép 

révén növeli annak turisztikai vonzerejét. 
 

Az intézkedés szinergiahatást fejt ki „A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások” intézkedéssel, mivel a falumegújítás c. 

intézkedés keretében a helyi szolgáltató központként használt épületek külsJ'felújítása támogatható. 
 

Kapcsolódás más Operatív Programokhoz 

A Regionális Operatív Programok a kötelez6 önkormányzati feladatok közé tartozó infrastrukturális fejlesztéseket támogatják. 

Az intézkedés területi hatályát illet6en a ROP-ok cselekvési tervei által érintett települések – a városok és a kistérségi központok – a 

falumegújítás c. intézkedés keretében nem támogathatók. Az intézkedés kapcsolódik a leghátrányosabb helyzet? kistérségek komplex fejlesztését 

célzó programhoz. Az intézkedés hozzájárul az esélyegyenl6ség megteremtéséhez. 
 

Az intézkedés emellett a Balaton Zászlóshajó Programhoz is kapcsolódik. 

 



 

 

2.4. A vidéki örökség megJrzése és fenntartható fejlesztése 

 

Az intézkedés kapcsolódásai, lehatárolása: 

 

Az intézkedés kapcsolódik az 5.3.3.2.2. „Falumegújítás és -fejlesztés” intézkedéshez, mivel mindkét intézkedés a vidéki települések (épített) 

értékeinek a megújítását és védelmét szolgálja. A két intézkedés közötti határvonalat azon az alapon lehet meghúzni, hogy a projekt tárgya 

védelem alatt áll-e. Jelen intézkedés csak a helyi védelem alatt álló kulturális értékeket támogatja, a „Falumegújítás és -fejlesztés” intézkedés 

esetében viszont a védelem alatt állás nem alkalmassági kritérium. 

Kapcsolódás a Program más intézkedéseihez: 

 

Az intézkedés kapcsolódik az 5.3.3.1.3. „Turisztikai tevékenységek ösztönzése” intézkedéshez, mivel a település képének javításán keresztül és a 

mez6gazdasághoz kapcsolódó kulturális és természeti örökség védelmével növeli a települések turisztikai vonzóerejét. 

 

Kapcsolódás más Operatív Programokhoz: 

Az infrastrukturális fejlesztéseket – amelyek az önkormányzatok kötelez6 feladatai közé tartoznak – területi Operatív Programok támogatják. 

Ami az intézkedés területi hatályát illeti, a ROP-akciókkal (Regionális Operatív Program-akciók) érintett települések – a nagyvárosok és a 

kistérségi központok – tekintet nélkül a lakosságszámra, illetve a néps?r?ségre, nem jogosultak a jelen intézkedés keretében támogatásra. 

Az intézkedés kapcsolódik a leghátrányosabb helyzet? kistérségek komplex fejlesztését célzó programhoz. Az intézkedés hozzájárul az 

esélyegyenl6ség megteremtéséhez. 

Az intézkedés emellett a Balaton Zászlóshajó Programhoz is kapcsolódik. 



 

 

2.5. „A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások”: Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek 

 

Az intézkedés kapcsolódásai, lehatárolása: 
 

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek "&'$&()*+(&- 895?- /=*+)1&0+(- közvetlenül kapcsolódik a „Mikrovállalkozások létrehozásának és 

fejlesztésének támogatása” c. intézkedéshez, mivel a támogatott vállalkozás üzleti tevékenységét többfunkciós szolgáltató központban is 

kifejtheti. Az intézkedés emellett kapcsolódik a „Turisztikai tevékenységek ösztönzése” intézkedéshez, mivel a turisztikai információs pont 

többfunkciós szolgáltató központban is m?ködhet. 

Kapcsolódás az ÚMVP más intézkedéseihez: 

 

Többfunkciós szolgáltató központ védelem alatt álló épületben nem alakítható ki, a védett épületek bels6 felújítása a „Vidéki örökség meg6rzése” 

intézkedés alapján támogatható. 

 

A Regionális Operatív Programok intézkedéseket tartalmaznak a közösségi terek létrehozásával, valamint a kötelez6 humán célú 

önkormányzati feladatok ellátásához szükséges infrastrukturális fejlesztésekkel és a kapcsolódó eszközbeszerzéssel kapcsolatban.  

Kapcsolódás más Operatív Programokhoz: 

 

A ROP-októl való lehatárolás alapja az intézkedés területi hatálya. 

 

Az intézkedés emellett a Balaton Zászlóshajó Programhoz is kapcsolódik.  



 

 

A ROP-ok az önkormányzatok által kötelez6en nyújtandó közszolgáltatások, így az oktatás, az egészségügy, a szociális infrastruktúra és a 

vonalas infrastruktúra (utak, vízelvezetés stb.) fejlesztéséhez biztosítanak támogatást. A nem kötelez6-közszolgáltatások tekintetében a ROP-ok 

az egy- vagy többfunkciós közösségi és szolgáltató központokat csak városi környezetben támogatja, amit a néps?r?ség (> 100 lakos/km2) 

és/vagy a lakosságszám (> 5000/település) alapján határoznak meg. 

Ennek megfelel6en a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (3) és (4) bekezdésében felsorolt, az önkormányzatok által 

kötelez6 jelleggel ellátott feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések az IKSZT intézkedés alapján nem támogathatók, finanszírozásuk a ROP-ok 

keretéb6l történik.  

Az intézkedés területi hatálya alá tartozó, nem kötelez6 tevékenységek az ÚMVP keretéb6l támogathatók. 

 

Az Államreform Operatív Program keretében támogatásra jogosult tevékenységekre az IKSZT intézkedés alapján támogatás nem kérhet6. 

 

A TIOP 4. prioritása:  

A kulturális infrastruktúra fejlesztése a közösségfejlesztés szolgálatában, melynek során a partneri együttm?ködés, illetve a hálózatépítés 

el6segítése érdekében támogatást kapnak a városokban els6sorban az oktatás, képzés, tömegkommunikáció és közösségi tevékenység céljaira 

létrehozott többfunkciós közösségi központok, a könyvtárszolgáltatások b6vítése, a közösségi oktatást és kultúrát segít6 fejlesztési pólusok, 

valamint a kulturális infrastruktúra integrált fejlesztése. A lehatárolás alapja az intézkedés területi hatálya. 

 

Az EKOP 2. prioritása:  

A közigazgatási szolgáltatásokhoz történ6 hozzáférést támogató fejlesztések; az IKSZT intézkedés keretében a többfunkciós szolgáltató 

központok adhatnak helyet a közigazgatási szolgáltatásoknak. 

 



 

A TÁMOP 3. prioritása:  

„A min6ségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek” és 5. prioritása: „A társadalmi befogadás, részvétel er6sítése”, melyek célul t?zik ki 

a helyi közösségek és civil szervezetek létrejöttének támogatását és kapacitásuk er6sítését, a kulturális t6ke, az antidiszkriminációs törekvések és 

egyes életmódprogramok támogatását.  

 

A TIOP 3. prioritása a munkaer6-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztését támogatja. A TÁMOP és az 

ÚMVP közötti lehatárolás megfelel6 eljárásokon és koordinációs mechanizmusokon keresztül történik, melyeknek célja az átfedések elkerülése 

és a két program helyes megvalósításának biztosítása. 

 



 

III. Az egységes Leader projekttel szembeni elvárások megfogalmazása 
 

 

Mottó: Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! 

 

3.1. A Leader - megközelítés meghatározása 

 

A LEADER-megközelítés lényege, hogy a helyi közösségek maguk keressenek megoldásokat a területükön található problémákra, majd a 

megoldását célzó helyi fejlesztési straté4/;*- O1>$(6- *;574#*;(*- /(- /4+=<:&- .+.&Y- 2=5#4%1- .#$I(9*(;1-5&4L- M==&1- 1&3&*+:&=- ()+$&(- 123?- H&$</-

J#3*=&3(+43&-+(-.#$I0/-&4<>**5?120+(3&-.#=-()>1ség, ami a problémák elemzé(+*6$-+(-#)-&4<>**47=07$170;(*I$-#-*&3.&)+(&=-;*-#-5&4.#$I(9*;(/4-

az egész folyamatot át kell hogy hassa.  

 

Az „Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007 – 2013.” mind a négytengelye a Leader szellemiség szerint került megtervezésre, míg ezen 

*X$5&=6&=-#-c-as és 4-es tengelyek megvalósítása is a Leader típusú tervezés  és megvalósítás szerint kerül lebonyolításra. 

M==&1- +3*&$5+:&=- #- 5&4#$#1%$*- Z&$</- T2)2((+4&1- ()+$&(- 123?- *;3(#0#$5/- &4<&)*&*+(*- 12.&*6&=- &$1+()9*&**+1- Z&$</- B/0ékfejlesztési 

Stratégiájukat, melyben mind a fejlesztési irányokat, mind pedig a felhasználható források nagyságát meghatározták. 

 

 

A Leader megközelítés meghatározását az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 61. cikke szabályozza.  

 



 

A LEADER - MEGKÖZELÍTÉS LEGA/WXX'Q'#!,)R#)+*')/)()#X*/'W//: 

a) jól azonosított szubregionális vidéki területekre irányuló területalapú, helyi fejlesztési stratégiák; 

b) helyi köz- és magánszférabeli partnerségek; 

c) #$%$3I$- "&$"&$+- +J9*1&)6- 5&412)&$9*+(- #- H&$</- #18/I8(7J73*71- H&$</- "&'$&()*+(i stratégiák kidolgozására és megvalósítására vonatkozó 

döntéshozatali hatáskörével; 

d) #- (*3#*+4/#- 5%$*/()&1*73;$/(- *&3.&)+(&- +(- .+43&H#'*;(#G- #- H&$</- 4#)0#(;4- 1>$2=:2)6- ;4#)#*#/=#1- ()&3&J$6/- +(- J37'&1*'&/- 12)2**i 

kölcsönhatáson alapulva; 

e) innovatív megközelítések végrehajtása; 

f) &4<>**5?120+(/-J37'&1*&1-.+43&H#'*;(#K 

g) a helyi partnerségek közötti hálózatépítés.”1

Az „Új Magyarország” Vidékfejlesztési Program megvalósulása során a fenti szempontrendszernek !23?<0!04en kell érvényesülnie.  

 

 

                                                 
1 1698/2005/EK tanácsi rendelet 61. cikke 



 

 

a.) Területalapú megközelítés: A területalapú megközelítés révén azok dolgoznak együtt, akik közös otthonuknak érzik az adott térséget, és ez a 

57*/.;8/I-H#*+17=<#=-57)4I(9*'#- +(- +3*+1&(9*/- #-H&$</-1&)0&5+=<&)+(&1&*- +(- &36"733;(71#*L-N- ()&3.&)60+(- "2$03#')/$#4-2(()&">446G-5&4"&$&$6-

5+3&*?-*&3>$&*&=-5&4<-.+4:&G-#5&$<-:/)*7(9*'#-#)-&5:&3/G-J+=)>4</-+(-4#)0#(;4/-&36"733;(71#*-&4<-"&'$&()*+(/-(*3#*+4/#-5&4.#$ósításához. 

 

A LEADER-térség nem feltétlenül esik egybe az államilag behatárolt közigazgatási területtel. Lakói a helyi identitástudatot és hovatartozást 

közösen élik meg. Ez az alapja annak az összefogásnak és tenni akarásnak, amely hatékonyan mozgósítja és hasznosítja a történelmi 

hagyományokra, helyi sajátosságokra alapozó kezdeményezéseket. 

A LEADER program területi hatálya a 120 f6/km2

A budapesti agglomeráció települései nem tartoznak a LEADER program területi hatálya alá.  

-nél alacsonyabb néps?3?(+4? vagy 10.000 f6nél kevesebb lakosú településekre terjed ki.  

 

 

PQQdL- +.:&=- #$%$3I$- '2.6- 1&)0&5+=<&)+(1+=*G- #)- 2(()&"74;(- +(- #) &4<>**5?120+(- #$#J';=- A#4<#373();47=- ef- LEADER-közösség alakult, 

amelyek lefedik Magyarország jogosult vidéki településeinek 100 %-át. Ebben 3.024 település, több ezer civil szervezet, vállalkozó gazdasági 

társaság és 2.309 önkormányzat vesz részt. 

Ezen szervezeteknek kellett kidolgozniuk saját Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájukat, amelyben meghatározták azokat a célokat, amelyeket 

*+3(+4>1:&=-#)-&$12.&*1&)6-+.&1:&=-&4<>**5?120+(:&=-5&4-19.;==#1-.#$I(9*#=/L 



 

 

b.) A partnerség elve: a helyi akciócsoport m!"#$%&%'(&. A LEADER-térséget a háromoldalú – civil, vállalkozó, önkormányzat (közszféra) – 

partnerség létrehozása teszi életképessé. A/=0#==</#=-5;(H74<-$;*';1-%4<#=#)*-#-$&H&*6(+4&*G-47=07$#*#/1#*-&4<&(9*/1-#-*&3.&1:&=L 

N-'&$&=$&4/-&$693;(71-()&3/=*-#-()&5+$<&1:6$G-()&3.&)&*&1:6$-+(- /=*+)5+=<&1:6$-;$$I-H&$</-#18/I8(7J73*=#1-:&'&4<)&**-non-profit szervezetként 

1&$$- 5?120=/&L- N- J#3*=&3(+4- &$.+=&1- #)- +3.+=<&(>$+(&- &4<>**5?120+(*- +(- 1755%=/1;8/I*- '&$&=*L- M==&1- 12()2=H&*6&=- #)- &(&*$&4&(-

konfliktushelyzetek is átláthatóbbá és megoldhatóbbá válnak, a változáshoz szükséges közös megegyezés is könnyebben megszületik, és a helyi 

1&)0&5+=<&)+(&1-*;574#*;(/-H#'$#=0I(;4#-/(-=6L- 

 

 

 
 



 

c.) Az alulról építkezés elve #- H&$</- 2=()&3.&)60+(- "7=*7((;4;*- H#=4(X$<7))#L-N33#- 2()*2=)/- #- *+3(+4:&=- +$61&*G- H74<- #1*9.#=- .&4<&=&1- 3+()*-

12)2((+4>1- H7(()X- *;.X- "&'$60+(/- /3;=<.7=#$#/=#1- 5&4H#*;37);(;:#=- +(- #- "&'$&()*+(/- (*3#*+4/#- 4<#173$#*/- 5&4.#$I(9*;(;:#=L A helyi (térségi) 

()&3&J$61-1+()9*&=&1-"&'$&()*+(/-(*3#*+4/;*-#)-;$*#$%1-$&"&0&*t térségi területre, figyelembe véve a közösségi és nemzeti iránymutatásokat. A helyi 

()&3&J$61-:&1#J8(7$I0=#1-#-*&3>$&*>1&*-+3/=*6-"&'$&()*+(&1:&G-5&4H#*;37));1-#)71#*L-Z&$</-()&3&J$6=&1-();59*-#1;3-&4<-&4<+=/-vállalkozó, vagy 

egy civil szervezet is. 

 

d.) Integrált, ágazatok közötti megközelítés: A vidéki térség sajátos helyi problémájára úgy lehet megtalálni a megoldást, ha az érintettek között 

1/#$#1%$- &4<- "&==*#3*H#*I- 1#J8(7$#*3&=0()&3G- H#- #- *+3(+4:&=- :/)*7(9*7**- #- 1>$2=:2)6- 4#)0#(;4/- +(- *;3(#0#$5/- ;4#)#*71- 12)2**/- &4<>**5?120+(L-

Vagyis: a fejlesztési stratégiában megfogalmazódó terveknek nem elkülönülten, hanem egymáshoz kapcsolódva és egymást kiegészítve kell 

érvényesülniük.  

A LEADER módszer nem kimondottan egy ágazatot vagy elszigetelt fejlesztéseket preferál. A LEADER program nem támogat például 

„szimpla” iskola felújításokat, útépítéseket vagy parkosításokat. A megoldás az integrált módszer, vagyis ha egy turisztikai információs pontot 

szeretnék kialakítani a térségen átvonuló kerékpáros turistáknak, akkor azt megtehetem egy iskolában, s ahhoz hogy a turisták jól érezzék 

magukat, felújíthatok termeket. 

g4<#=94<G- &4<- 4<I4<"733;(3#- *&$&J9*&1- WMNhMi- J+=):6$- ">306*G- (- #- 12==<&::-5&412)&$9*+(- +30&1+:&=- "&$X'9*75- #)- 70#.&)&*6- H&$</ utakat. 

Mindez értelemsz&3?&=-"&$*+*&$&)/-#-1>$2=:2)6-()#15;1#*-1+J./(&$61-&4<5;(-12)2**/-&4<>**5?120+(+*G-()+$&(123?-$;*;(;*L 

 

e.) A tevékenységek innovatív jellege. A helyi – gazdasági, természeti és kulturális – &36"733;(71- "&$*;3;(;:I$- /=0%$- 1/G- #5&$<&1&*- X'()&3?&=-

próbál has)=7(9*#=/L- M)- $&H&*- J+$0;%$- &4<- X'- ()&3.&)60+(/- "735#G- 0&- $&H&*- #- H&$</- H#4<75;=<7(- *%0;(- X'()&3?- #$1#$5#);(#G- .#$#5/=*- X'-

technológiák bevezetése is. N)-!/==7.;8/I,-&::&=-#-"735;';:#=-#)-&00/4/-"7$<#5#*71H7)G-&$';3;(71H7)-1+J&(*-&4<-X'()&3?-&$&5-:&./*&$+* jelenti. 

Pl. egy térségben kiváló rostos italokat készítenek, s ahhoz egy a térség néhány jellegzetességét ábrázoló csomagolást fejlesztenek ki, ez a maga 

nemében innovációt jelent. 



 

f.) @!6:"!0!,% ,?/?00+% !23:00'4,?*&#>% ;("7/80&A=0&#% !"5!: N- 'I$- 5?1206- ./0ékfejlesztési módszerek, innovatív megoldások, ötletek 

megismertetésének módszere. Kiépítése mind a tagországok, mind az EU szintjén folyamatban van. A helyben szerzett tapasztalatok, kidolgozott 

módszerek terjesztése érdekében a LEADER közösségek hálózatb#- ()&3.&)60=&1L- M)&1- *23*+=H&*=&1- =&5)&*/- .#4<- =&5)&*12)/- ()/=*&=L- N-

H;$I)#*71-1/#$#1%$H#*=#1-%4<#=#)7=-4#)0#(;4/-()&1*73-()&3&J$6/-12)2**G-.#4<-H#(7=$I-#07**(;4X-+(-$&H&*6(+4&11&$-3&=0&$1&)6-()&3&J$61-12)2**L 

 

g.) Helyi finanszírozás és menedzsment: A köz-G-#-.;$$#$17)I/-+(-8/./$-()"+3#-1+J./(&$6/:6$-;$$I-#18/I8(7J73*71-175J&*&=8/;'#-+(-"&$&$6((+4&-– 

5/=0- #- 02=*+(H7)#*#$:#=G- 5/=0- #- "&'$&()*+(/- (*3#*+4/;*- /$$&*6&=- – kulcsszerepet játszik a program sikerességében. Ennek érvényesítését 

=#4<5+3*+1:&=-&$6(&49*/ a LEADER-()&3?-H&$</-J+=)>4</- *;574#*;(-+(- /3;=<9*;(G- #5&$<-5&4*&3&5*/-#-H&$</- ()/=*?-0&5713;8/#-4<#173$;(;=#1-

feltételrendszerét.  

N-WMNhMi-5I0()&3- $&H&*6.+- *&()/- #- H&$</- ()&3&J$61:6$- ;$$I- 02=*+(/- ()/=*- $+*3&'2**+*L-N-H&$</- ()&3&J$61- /(5&3/1- #- *+3(+4>1&*, az arra készült 

*&3.&1&*G-94<-175J&*&=((+-.;$=#1-#-"&'$&()*+(/-*&3.&1-.+43&H#'*;(;*-&$6(&49*6-02=*+(&1-5&4H7)#*#$;:#=L-N-02=*+(/-()/=*&=-#-12zszféra, civil szféra 

+(-#-.;$$#$17)I/-()"+3#-()&3&J$6/-H&$<&)1&0=&1-&$L-T&)>1:&=-.#=-#-J+=)>4</-"&$&$6((+4G-:&.7nhatják a helyi bankintézményeket. 

 

 
 



 

3.2. A Leader - megközelítés megvalósulása Magyarországon 

A Leader-megközelítés megvalósítását az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 63. cikkének a), b) és c) pontja, valamint 64. cikke szabályozza. 

 

„63. cikk: Intézkedések 

A Leader-tengely keretében nyújtott támogatás: 

a) a 62. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett helyi fejlesztési stratégiák végrehajtására irányul, az 1., 2. és 3. szakaszban 

meghatározott három tengely egy vagy több célkit?zésének megvalósítása érdekében; 

b) az a) pont alapján kiválasztott célkit?zéseket tartalmazó együttm?ködési projektek végrehajtására irányul; 

c) a helyi akciócsoport m?ködtetésére, a készségek elsajátítására és a terület ösztönzésére irányul, az 59. cikknek megfelel6en. 

 

64. cikk: A helyi stratégiák végrehajtása 

Amennyiben a helyi stratégia szerinti m?veletek megegyeznek az ebben a rendeletben más tengelyekre vonatkozóan meghatározott 

intézkedésekkel, akkor a vonatkozó feltételeket kell alkalmazni az 1., 2. és 3. szakasszal összhangban.” 

Az intézkedés célja a belsJ erJforrások fenntartható és innovatív felhasználásának elJsegítése: 

- a vidéki szerepl6k közötti együttm?ködés

o  az integrált megközelítést tartalmazó fenntartható helyi fejlesztési 

 megalapozása 

stratégiák

-  a helyi innovatív megoldások és az átfogó társulások m?ködtetése,  

 el6készítése és megvalósítása érdekében, 

-  a vidéki régiók életszínvonalának emelése,  

- a munkahelyek meg6rzése és újak létrehozása,  

- az élethosszig tartó tanulás el6segítése,  

az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 61. cikkének a)-g) pontjában meghatározott követelmények teljesítése útján.  



 

Az intézkedés hatálya: 

 

A LEADER Programban a fejlesztés valamennyi beruházási és nem beruházási pályázattípust magában foglal. 

 

A HACS-ok LEADER-stratégiájának keretébe integrálható, illetve azon belül végrehajtható pályázatok alkalmazási területe

 

 két f6 csoportba 

sorolható: 

1.) Egyfel6l az alkalmazási terület vonatkozhat a Vidékfejlesztési Program I–III. tengelyei keretében alkalmazható és végrehajtható 

fejlesztési programokra. 

2.) Másfel6l a LEADER-stratégia keretében kiemelt szerepet kapnak azok a helyi szerepl6k társulásán alapuló, LEADER-hez hasonló 

pályázatok, amelyek a fenntartható társulások létrehozásához is hozzájárulnak. 

 

A LEADER-program célkit4zéseinek megvalósítása érdekében 2007-2008. években megtörtént a megvalósítást biztosító szervezeti háttér, a 

hálózat kialakítása, a vidéki szerepl$k együttm4ködése révén. 

 

A Helyi Akciócsoportok kiválasztásának folyamata és menetrendje az alábbiak szerint történt:  

 

Els6 lépésként az Irányító Hatóság felhívást tett közzé Helyi Akciócsoportok létrehozására. (Helyi Akciócsoport = az adott térség településein 

*#$;$H#*IG-()+1H&$$<&$-.#4<-*&$&JH&$$<&$-3&=0&$1&)6-8/./$-()&3.&)&*&1G-.;$$#$17);(71-+(-2=1735;=<)#*71-csoportja, ahol a közszféra aránya nem 

haladhatta meg a 40 %-ot.) 

 



 

Ezt követ6en megkezd6dött a nyilvántartásba vételi szakasz. A jogi személyek helyi közösségalapítási szándékát a Helyi Vidékfejlesztési Irodák 

vették nyilvántartásba. Ugyanazon a földrajzi területen több potenciális helyi közösség is alakulhatott. 

 

A regisztrációs eljárás végén a LEADER-program területi összefüggésre, illetve a civil, az üzleti és az önkormányzati szféra megfelel6 arányaira 

vonatkozó elveit teljesít6 helyi közösségek nyilvántartásba vételre kerültek. 

 

Ezeket az el6zetesen kiválasztott közösségeket potenciális LEADER Akciócsoportoknak nevezzük. A potenciális LEADER Akciócsoportok 

kiválasztásával egyben a helyi tervezés területi hatálya is meghatározásra került. A kiválasztott potenciális LEADER Akciócsoportok non-profit 

jogi személyiséget alapítottak. 

 

A Helyi Vidékfejlesztési Irodák segítségével a kiválasztott potenciális LEADER csoportok potenciális LEADER-stratégiát dolgoztak ki az 

általuk lefedett területre vonatkozóan. A tervezési szakaszban a HVI tanácsadó és er6forrás-épít6 segítséget nyújtott a potenciális LEADER 

csoportoknak. A tervezési szakasz elején az Irányító Hatóság Helyi Akciócsoportonként tájékoztatta a potenciális LEADER Akciócsoportokat a 

pénzügyi keretekr6l. A pénzügyi keretet a Helyi Akciócsoportokhoz tartozó települések, illetve a lakosok és a hátrányos helyzet? települések 

száma, alapján kell kiszámítani. 

 

Miután a potenciális LEADER csoportok (kb. 4 hónap alatt) kidolgozták a potenciális LEADER-stratégiáikat, az Irányító Hatóság a stratégia 

min6sége alapján a potenciális LEADER csoportotok közül országos szinten kiválasztott 96 HACS-ot. 

 



 

A Helyi Akciócsoportok kiválasztásának szempontjai az alábbiak voltak: 

 

! Az akciócsoportok összetételének meg kellett felelnie az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 62. cikkének (b) pontjában lefektetett 

követelményeknek. 

! A Helyi Akciócsoportoknak jogi személyiséggel kell rendelkezniük. 

! A Helyi Akciócsoportokat földrajzilag összefügg6 területeken, szomszédos települések együttm?ködéseként kellett létesíteni, és ez alól a 

szabály alól csak azok a beékel6dött települések képezhettek kivételt, amelyek azért szakították meg a földrajzi összefüggést, mert nem 

tartoztak a vidéki települések körébe, így nem jogosultak a részvételre. 

! A Helyi Akciócsoportok között nem fordulhatott el6 átfedés. Egy település csak egy Helyi Akciócsoporthoz tartozhat. 

! A magyar vidéki területek sajátosságainak megfelel6en az érintett területek és a résztvev6 vidéki települések számának növelése 

érdekében az akciócsoporthoz tartozó települések lakossága nem lehetett 5.000 f6nél kevesebb, illetve nem haladhatta meg a 100.000 f6t. 

! A Helyi Akciócsoportoknak rendelkezniük kell egy jóváhagyott LEADER-stratégiával, valamint a stratégia végrehajtásához szükséges 

(száma, képzettsége és tapasztalata alapján) hatékony humán, m?szaki, valamint vezet6i er6forrásokkal. 

 

A jogosult helyi akciócsoportok kiválasztásának szempontjai: 

! Az akcióterület kiválasztásának indokoltsága, a helyi vidékfejlesztési tervben feltárt fejlesztési igények/lehet6ségek és az akcióterület 

társadalmi-gazdasági sajátosságai közötti összefüggés. 

! A feltárt igények/lehet6ségek és a stratégiai célok, intézkedések kohéziója, a LEADER-stratégiában leírt beavatkozás (tervezett 

intézkedések) módszerének alkalmassága és rugalmassága. 

! A részvételen alapuló tervezés és a partnerekkel való együttm?ködés. 

! Tapasztalatok a közösségi irányítással létrehozott fejlesztések terén. 

 



 

! A stratégia kidolgozása során keletkezett hozzáadott érték és innováció. 

! A LEADER Stratégia megvalósíthatósága, a kapcsolódó intézkedések fenntarthatósága, valamint azok megfelelése a nemzeti, illetve az 

uniós regionális és vidékfejlesztési politikának. 

! A LEADER Stratégia hatása a munkalehet6ségek meg6rzésére és az új munkahelyek teremtésére, különösen a vidéken él6 n6k, fiatalok, 

halmozottan hátrányos helyzet? társadalmi csoportok, valamint a roma származásúak munkaer6piaci helyzetének és munkába állási 

lehet6ségének javítása érdekében. 

 

A LEADER-stratégia hozzájárulása a modern ismereteknek, know-how-nak és a modern technológiák használatának az akciócsoporthoz 

tartozó lakosság körében történ6 bemutatásához és terjesztéséhez, az élethosszig tartó tanulás támogatása, az életmin6ség javítása, valamint a 

munkahelyek meg6rzése és létrehozása. 

A HACS-ok lehet6ségeinek leírása a LEADER-stratégiában megfogalmazott együttm?ködési koncepcióik és tevékenységük szempontjából. 

 

Az üzleti és civil partnerek tervezett minimális részvételi aránya a Helyi Akciócsoportok döntéshozó testületeiben: 

 

Az 1268/1999/EK tanácsi rendelet 62. cikkének d) pontja értelmében az üzleti és a civil partnerek tervezett minimális részvételi aránya a helyi 

akciócsoportok döntéshozó testületeiben legalább 60%. 

 

A helyi projektek és a stratégia összhangjának, illetve a projektek kiválasztásának kritériumai: 

 

A helyi pályázati rendszeren belül a projektkiválasztás részletes szempontjait a Helyi Akciócsoportok dolgozzák ki LEADER-stratégiájuk 

részeként, az Irányító Hatóság iránymutatásait szem el6tt tartva. A HACS-ok esetében a projektjavaslatokat a HACS döntéshozó testületéhez kell 

benyújtani. 



 

 

A Helyi Akciócsoportokra vonatkozó pénzügyi hatáskörök leírása: 

 A Helyi Akciócsoport felel a projektek kiválasztásáért, a megfelel6ség ellen6rzését és a kapcsolódó kifizetéseket pedig a Kifizet6 Ügynökség 

hajtja végre. 

 

A pénzügyi keret a LEADER mindhárom intézkedése (a helyi stratégiák kidolgozása, az együttm?ködés és a m?ködtetési költségek) számára 

rendelkezésre álló forrásokat tartalmazza. 

A támogatások felhasználásának részletes szabályait az eljárásrend tartalmazza. 

 

A LEADER-módszer segítségével az ÚMVT a hangsúlyt a közösségek számára a vidékfejlesztési célokra helyi szinten elérhet6 kezdeményezési 

lehet6ségekre és a közösségi szint? készségfejlesztésre fekteti. A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 5. sz. prioritása az egyéni 

lehet6ségek és képességek általános fejlesztésére, illetve a szükséges speciális módszertani rendszerek szakért6k részére történ6 átadására 

koncentrál. 

 

A LEADER azáltal, hogy teret ad a helyi elképzeléseken alapuló gazdaságfe'$&()*+(=&1G-4<21&3&(&=-&$*+36-()&5$+$&*&*-12.&*G-5/=*-#-5&4()717**-

központosított politikák, &4+()&=- X'- H#*;371#*- =</*- #- ./0+1"&'$&()*+(:&=L- N- ./0+1"&'$&()*+(/- J7$/*/1;*- #$#J.&*6&=- 5&4.;$*7)*#*H#*'#- #- H&$</-

alapokon nyugvó tervezés és döntéshozatal. A hel</- ()&3&J$61- 7$<#=- (*3#*+4/;1#*- #$17*H#*=#1G- 7$<#=- J37'&1*&1&*- 4&=&3;$H#*=#1G-5&$<&1- &00/4-

elkerülték a központi döntéshozók figyelmét. A módszer sikerét garantálja, hogy képes olyan egyedi kihívásokra választ adni, melyekre 

központosított szabályozással n&5-$&H&*-5&4"&$&$=/L-T/&5&$*&=-"7=*7(-()#:;$<G-H74<-#-H&$</-()&3&J$61-()#:#07=-#$17*H#*';1-+(-.#$I(9*H#*';1-5&4-

fejlesztési tervüket. 

 

 



 

1. sz. melléklet: 
Jogosult települések listája 
 

A „Leader Kultúrparkok és –központok kialakítása” c. intézkedés alapján a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesülethez azon szervezetek 

nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek az alábbi településeken székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkeznek: 

Alsóörs  
Balatonalmádi  
^#$#*7="61#';3- 
^#$#*7="?)"6- 
Balatonkenese  
Balatonvilágos  
Berhida  
Csajág  
_&$(623(- 
Hajmáskér  
Jásd  
Királyszentistván  
Küngös  
Litér  
`(/- 
Öskü  
Papkeszi 
C+*">306- 
Sóly  
Szentkirályszabadja  
Tés  
Vilonya  



 

2. sz. melléklet: 

A III. tengely intézkedései jogosult településeinek listája 

N-^#17=<-+(-^#$#*7=-T&$&*/-T#J%'#-M4<&(>$&*H&)-*#3*7)I-[LQQQ-"6-.#4<-\QQ-"6]152

 

 alatti települések listája, (a városi rangú települések és a 

kistérségi központok kivételével) 

Alsóörs  
^#$#*7="61#';3- 
Balatonvilágos  
Csajág  
_&$(623(- 
Hajmáskér  
Jásd  
Királyszentistván  
Küngös  
Litér  
`(/- 
Öskü  
Papkeszi 
C+*">306- 
Sóly  
Szentkirályszabadja  
Tés  
Vilonya  

 



 

3. sz. melléklet: 

A III. tengely intézkedéseinek jogosult települései  

a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület tevékenységi területén 

 
 



 

4. sz. melléklet: 

 

A lehatárolások összefoglalása 

 

Megnevezés 

III-as tengely IV-es tengely 

Az életminJség javítását célzó intézkedések Kultúrparkok- és központok 

Jogosult települések [LQQQ-"6-#$#**/-.#4<-#-\QQ-"6]152 \QLQQQ-"6-#$#**/-.#4<-#-\PQ-"6]15 –nél kisebb 
=+J(?3?(+4?-*&$&J>$+(&1 

2-=+$-1/(&::-=+J(?3?(+44&$-
3&=0&$1&)6-*&$&J>$+(&1 

Bakony és Balaton Keleti 
Kapuja Egyesülethez 
tartozó települések: 

N$(I23(G- ^#$#*7="61#';3G Balatonvilágos, Csajág, 

_&$(623(G Hajmáskér, Jásd, Királyszentistván, 

Küngös, Litér, `(/G Öskü, C#J1&()/G-C+*">306G Sóly, 

Szentkirályszabadja, Tés, Vilonya 

 

Alsóörs, Balatonalmádi, ^#$#*7="61#';3G ^#$#*7="?)"6G 

Balatonkenese, Balatonvilágos, Berhida, Csajág, _&$(623(G 

Hajmáskér, Jásd, Királyszentistván, Küngös, Litér, `(/G 

Öskü, C#J1&()/G- C+*">306G Sóly, Szentkirályszabadja, Tés, 

Vilonya 

Pályázók köre 
jogosult települési önkormányzatok, székhellyel, 

/$$&*.&-*&$&JH&$$<&$-3&=0&$1&)6-=7=J37"/*-()&3.&)&*&1 

jogosult települési önkormányzatok, kisebbségi 

önkormányzat, önkormányzati társulás, többcélú kistérségi 

*;3(%$;(G- ()+1H&$$<&$G- /$$&*.&- *&$&JH&$$<&$- 3&=0&$1&)6-

nonprofit szervezet, egyházi jogi személy 



 

Megnevezés Kultúrparkok- és központok IKSZT Vidéki örökség Falumegújítás 

Támogatási cél: 

Leader kultúrparkok és - 

központok kialakítása, amelyek 

egységes arculattal bírnak, minden 

korosztály számára biztosítják a 

()#:#0/06-H#()=7(-&$*2$*+(+*-+(-

&12):&=-1+J&((+4-+(-*%0;("&'$&()*6G-

információszolgáltató képességgel is 

rendelkeznek.  

 

Színhelyei a közösségi 

programoknak, tur/()*/1#/-.7=)&36*-

jelentenek, így hozzájárulnak a 

település és a térség 

5&4/(5&3*&*+(+H&)L-a$H&*6::+-*&()/1-

#-*+3(+4&*-#)-/**-+$61-+(-.7=)I::;-#)-

idelátogatók számára.  

Többfunkciós szolgáltató 

központ kialakítása, 

kihasználatlan épületek 

"&$X'9*;(#G-5?()#ki 

173()&3?(9*+(&L 

A vidéki térség településein a 

kulturális örökség 

fenntartása, helyreállítása, 

173()&3?(9*+(&G-&)&=-:&$>$-#-

településkép és a környezet 

állapotának javítása, az 

épített, természeti és 

kulturális örökség és helyi 

/0&=*/*;(-5&463)+(&G-

megújítása, és ezáltal a 

települések vonzerejének 

növelése.  

A településkép, a vidéki 

lakókörnyezet és a közösségi 

terek, közterületek 

állapotának javítása, 

valamint a helyi piacok 

létrehozásának és 

fejlesztésének támogatása. 



 

Megvalósulás helye 

nem lehet: 

Nem lehet olyan ingatlan, ami 

kizárólag a települési 

önkormányzatok által ellátandó a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. tv.8.§ (1) és (4) bek. 

meghatározott  közoktatási, 

egészségügyi, szociális feladatok, 

valamint közigazgatási funkciók 

ellátására szolgálnak. Továbbá nem 

lehet a falumegújítási és a vidéki 

örökség c. intézkedés keretében 

támogatással felújítással érintett 

épület, ill. épületrész és nem lehet 

IKSZT által támogatott épület vagy 

épületrész.  

Nem lehet olyan ingatlan, 

ami kizárólag a települési 

önkormányzatok által 

ellátandó a helyi 

önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. tv.8.§ (1) és 

(4) bek. meghatározott  

közoktatási, egészségügyi, 

szociális feladatok, valamint 

közigazgatási funkciók 

ellátására szolgálnak. 

Továbbá nem lehet a 

falumegújítási és a vidéki 

örökség c. intézkedés 

keretében támogatással 

felújítással érintett épület, ill. 

épületrész, valamint Leader 

Kultúrpark- és központ. 

 Nem támogatható az 

/=4#*$#=-#)7=-:&$(6-3+()+=&1-

felújítása, átalakítása, amely 

a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. 

törvény 8. § (1) és (4) 

bekezdésében meghatározott, 

az önkormányzat által 

12*&$&)6&=-&$$;*#=0I-

közoktatási, egészségügyi és 

szociális feladatok, valamint 

közigazgatási funkciók 

ellátására szolgál, továbbá a 

kastély, a vár, azok kertje, 

parkja, továbbá az IKSZT 

8955&$-3&=0&$1&)6-+J>$&*G-#-

falumegújítási programban 

támogatott ingatlan, és a 

Leader Kultúrpark és -

központ.  

Az önkormányzatok által a 

helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. 

törvény 8. § (4) 

bekezdésében meghatározott, 

12*&$&)6&=-&$$;*#=0I-

feladatok - 1/.+.&-12)*&5&*6-

- ellátását szolgáló épület, 

vidéki örökség c. intézkedés 

keretében támogatással 

felújítással érintett épület, ill. 

épületrész, IKSZT által 

támogatott épület vagy 

épületrész, valamint Leader 

Kultúrpark- és központ. 

 

javascript:oc(2006,19456)
javascript:oc(2006,19456)
javascript:oc(2006,19456)
javascript:oc(2006,19456)
javascript:oc(2006,19456)
javascript:oc(2006,19456)
javascript:oc(2006,19456)
javascript:oc(2006,19456)
javascript:oc(2006,19456)
javascript:oc(2006,19456)
javascript:oc(2006,19456)
javascript:oc(2006,19456)
javascript:oc(2006,19456)
javascript:oc(2006,19456)
javascript:oc(2006,19456)


*A képek csak illusztrációk, a pontosabb megértés és szemléltetés érdekében 

-,C'RQ"RQ/(-'()&VQRW"Y+W$'
-
-,C'ZC')7JD46=H9<'
N-^#17=<-+(-^#$#*7=-T&$&*/-T#J%'#-M4<&(>$&*-/$$&*+1&((+4/-*&3>$&*&G-5/=*-#H74<#=-#)-#-(*3#*+4/;:#=-/(-5&4"74#$5#);(3#-1&3>$*G-&00/4-=&5-*#$;$*#-
5&4-#)*-#-(#';*7(-#38%$#*;*-'&$&=*6-1/*23+(/-J7=*7*G-#5&$<-#$1#$5#((;-*&H&*/-#33#G-H74<-.7=)I-*%3/()*/1#/-8+$J7=**;-.;$'7=L-
-
W&4"7=*7(#::-#-12)2((+4/-"&$/(5&3+(F-#)-&4+()-*2::-5/=*-#-3+()&1-2(()&((+4&L-T/&5&$1&06-*&35+()&*/jG-1%$*%3;$/(G-+(-H%5;=-&36"733;(71-X'()&3?-
2(()&1#J8(7$;(;.#$G-#)-&00/4-1/H#()=;$#*$#=-*&3>$&*&1-"&$*;3;(;.#$-+$H&*6::-*&3>$&**+G-+(-.7=)I::-8+$J7=**;-$&H&*-.;$=/L-_&==*#3*H#*I-5%=1#H&$<&1-
$+*&(9*+(+.&$-:/)*7(9*H#*I-#-5&4+$H&*+(*G-#-=<%470*-H+*12)=#J71#*G-94<-$&H&*6(+4-=<9$/1G-H74<-#-8(#$;0/-+$&*G-#-12)2((+4-1&3>$'2=-#-12)+JJ7=*:#G-
#5/-#-*;3(#0#$75-"&'$60+(+=&1-$&4"7=*7(#::-J/$$+3&L--
-
N-*&3>$&*-'&$&=*6(-3+()&-#-^#$#*7=-!H;**+3*&3>$&*+=&1,G-#-^#17=<-#$';=#1-();59*G-94<-=#4<7=-"7=*7(-&==&1-#)-#38%$#*=#1G-/0&=*/*;(=#1G-#**3#18/I=#1-
#-1/#$#19*;(#G-H/()&=-1757$<-17=1%3&=8/;.#$-1&$$-()&5:&-=+)=/L-h&-%4<#=-&)-57=0H#*I-&$-#-^#$#*7=-J#3*';=-&$H&$<&)1&06-*&$&J>$+(&136$-/(G-H/()&=-
#-*&3>$&*-&4<3&-/=1;::-#)-!;*%*#)I-()#1#():#,-(737$I0/1L-
N-8+$-+(-"&$#0#*-5&4;$$9*#=/-+(-/**-*#3*#=/-#)-/0&-$;*74#*I1#*G-X'-8+$8(7J73*71#*-1/'&$2$=/-+(-();5%13#-8+$)7**-J3743#5$&H&*6(+4&1&*-:/)*7(9*#=/L-
-
N)-&$6)6-"&'&)&*:&=-5&4"74#$5#)7**-W&#0&3-#$#J&$.&1:6$-1//=0%$.#-Q'/)Q.)"'#[/R\"SQ"#Y#'%$']#!+SY0RY#'Y/1Q0'#!+!$$%&-'V)/1)#^'
()/1)#'R!XX'_%/_$YSY"R'R)#-0R)R%X)0'-$'$+%/)$#!"`'%".)#/*.%$")'RQ"RVQR0Q#'$+W(YRL--
-
N-WMNhMi-2(()&"74;(-*&3&5*&**&-5&4-#)*-#-J7)/*9.-H&$<)&*&*G-H74<-#-12)2(-$&H&*6(+4&1G-12)2(-"&'$&()*+(&1-5&4.#$I(9*;(;3I$-5&41&)060'2=-#-
12)2(-47=07$170;(L-
-
A/=*-#H74<#=-#)-#)-SL-+(-SSL-"&'&)&*:&=-/(-5&4"74#$5#);(3#-1&3>$*G-"7=*7(G-H74<-#-"&'$&()*+(&1-=&5-2=;$$IG-1/);3I$#4-#-*&$&J>$+(&1-1+J+=&1G-#)-7**-
+$61-175"73*+3)&*+=&1-'#.9*;(;*-()7$4;$';1L-
'
Y/1Q0' P)a/)$+R%$)#^' Q()/1)#'Q +Y0'# )")$+RT/'. )P-0-W/VQRb#^' VY&1') &1' #!+!$'" )0.$+)"'Q/ QSaW0^' )&1(W$R'# -)&%$+UR,)^'
)&1(W$VY+'#QS_$Y/b.,Q'a!RR)#'/%R")C''



*A képek csak illusztrációk, a pontosabb megértés és szemléltetés érdekében 

k&5-8(#1G-+(-&$(6(73:#=-#-1/1#J8(7$I0;(-+(-()I3#17);(-H&$<()9=&/G-H#=&5-7$<#=-*;3(#(;4/-12)J7=*71G-#5&$<&1-#-"&==*#3*H#*I-"&'$60+(-:/)*7(9*;(#-
+30&1+:&=-()7$4;$*#*=#1-1#J8(7$I0;(/-+(-*#$;$17);(/-$&H&*6(+4&*-#)-+3/=*&**&1-();5;3#L-
-
M)+3*-" 7=*7(G-H74 <-# -J3 7'&1*&1-* &3.&)+(+=+$- #- J37'&1*4#)0;1-* /()*;:#=- $&4<&=&1- #))#$G-5 /1-# )71-# )-& $.;3;(71G-5 &$<&1-# )71-# -4 <#173$#*/-
$&H&*6(+4&1G-#5&$<&1-5&4.#$I(9*;(;.#$-5&4"&$&$H&*=&1-&)&=-13/*+3/%571=#1L-
A/=*-#H74<#=-#)*-173;::#=-/(-:&5%*#**%1-#-./0+1J7$/*/1;:#=-'&$&=$&4-/(-*2::-7$<#=-*23&1.+(-"/4<&$H&*6-5&4G-5&$<&1&=-1&3&()*>$-#)*-/4<&1&)=&1-
5&4.#$I(9*#=/G-H74<-#)-&4<&(-*&$&J>$+(&1&=-H&$<:&=G-#)-7**-+$61-()78/;$/(G-71*#*;(/G-1%$*%3;$/(-/4+=<&/=&1-1/&$+49*+(+*-175J$&b-5I07=-7$0';1-5&4L-
h&-%4<#=-7$<#=-"7=*7(G-H74<-#- *&$&J>$+(&1&*- "&$1&3&(61- /(-5&4*#$;$';1-#)71#*-#)-+30&1&(G- /)4#$5#(-+(-&4<&0/-#38%$#*7*-12$8(2=)6-#**3#18/I1#*G-
5&$<&1-#-*&$&J>$+(&1&*-.7=)I.;-*&()/1L-
-
M)+3*-#-)()/R)0'P Y0RY$^' VY&1'( -0.)0'S "Ya)#R' )$)R%X)0'()&PY&Q/(Q+W$"Q' #)"T/a!0' Q+'Q'# T/!0/)&)$$%&^' Q(-'Q 'S "Ya)#R)R'
.)R)"(-0W/aQ'Q""Q^'VY&1'Q'R)/)ST/%$')(X/)(QR-#[$'SY0RaW,W',W/aY0L-
-
N-^#17=<-+(-^#$#*7=-T&$&*/-T#J%'#-N18/I8(7J73*-*&3>$&*+=-#-J37'&1*&1-1/#$#19*;(#173-&$(6(73:#=-#33#-1&$$-*23&1&0=/G-H74<-#-*&$&J>$+(&1-7$<#=-
"&'$&()*+(&1-5&4.#$I(9*;(;*-*&3.&))+1G-#5/-&::6$-#)-#$#J*+)/(:6$-/=0%$-1/L-
-

Pc=8cB'< :E86:EM4'8 cGA>>A^'d cFH'= 94'B D?>?@'c7 H?='L 9N79BD86B8' 49FG?7eB38?=E^'?4 E'= 94'E 779BD<9@E<'?'8 979f;76B'8 9:46BD98E'6 B' 6f38988'
?@c88BAF?EdcD^'4g78NAdcD^'N979=6d9DC'
l$<#=-#**3#18/I-5&4.#$I(9*;(#-#-8+$G-#5&$<-*2::-()&5J7=*:I$-/(-"&'$&()*/G-1/&4+()9*/-#-*&$&J>$+(-'&$&=$&4/-#07**(;4#/*G-=&5-&$.&()-5;(-#07**(;471-
+3*+1+:6$G-H#=&5-H7));*&()L--
-
g4<#=8(#1-<E94978'Lc=8cBBAFg'?'49F76GJ'6B'<Ed?BD=A7?87?='89:46BD98E'6B'6f38988'6:86<9<'?@c88BAFc<'<E?<=ADAB?G-5/=*-#--

" $6@'f?8?<'6B'?'G3D'<3=A78?'79d98JB6F9<'
" ?'4?74c<'
" 97d?FHc88^'97d?=H?Fc78'94>794?8E<MB'6f;7989<'
" <EB'9:@J<'
" I<c7eFE?E'DI7@Lc7HcBe'
" <?:BD8G3D'>ADEB'
" gN:?'679@J'BDJ7J89:497J'89:;7989<'



*A képek csak illusztrációk, a pontosabb megértés és szemléltetés érdekében 

N-J3 7'&1*-*& 3.&)+(+=+$-*& 35+()&*&(&=- #';=$7**-( );59*;(:#-.& ==/-# )*G- H74<-5/$ <&=- 5;(-./ 0+1"&'$&()*+(/-" 733;(711#$G- 5/$<&=- 2*$&*&11&$-$& H&*-
1/&4+()9*&=/-# -J3 7'&1*&*G-H74 <-# )-& 4<-175 J$&b-1+ J&*G-& $1+J)&$+(*-5 %*#((7=L-+ 30&5&(- #-* 7.;::$+J+(G-" &'$&()*+(G-" &==*#3*;(-1+ 30+(+.&$-/ (-
"74$#$17)=/G-H/()&=-8(#1-#)71-#-J37'&1*&1-$&H&*=&1-+$&*1+J&(&1G-#5&$<&1-"&==*#3*H#*I(;4#-/(-:/)*7(9*7**L-
-
M)+3*- /(- 1>$2=2(&=- "7=*7(- #- *&$&J>$+(&=- +(- *+3(+4&=- :&$>$/- W&#0&3- ()&$$&5/(+4?- 2(()&"74;(G- H/()&=- *2::- &4<>**5?1206- J#3*=&3- 2(()&H#=47$*-
5%=1;';.#$G-*&.+1&=<(+4+.&$-&)&1-#-"7=*7(-#$#J"&$*+*&$&1-12==<&::&=-:/)*7(9*H#*I1L-
-
-,ChC'Q'/9?@9:'#M78g:f?:<c<'6B']<IDfc=8c<<?7'BD94>9='8A4?BD8c88'8cGA>>E'A78?7A=cB'97GA:ABc<i'
-
#Y N-"&'$&()*+(-7$<#-*&3>$&*&=-.#$I(%$-5&4G-#5&$<-=94'?'8979f;76B'<IDfc=8N?L-

o "7=*7(-$ &H#*;37$;(/-13 /*+3/%5- #)-@A BC-c j#(- *&=4&$<- !_#$%"&'$&()*+(- +(- 5&4X'9*;(,- '74895*6$L- T/.+*&$*-1+ J&)=&1- #)- #$;::/-
*&$&J>$+(&1-J37'&1*'&/F-X9:dE@?^'X?7?8c=?74A@E^'X?7?8c=L5DLJ^'X?7?8c=<9=9B9-

-
:Y N-"&'$&()*+(-7$<#=-*&3>$&*&=-.#$I(%$-5&4G-#5&$<-:6BD>9='G?FH'9F6BD6>9='?@c88BAF?E8'89<E=8G9'<Ed?BD=A7?87?=L-

o /$<&=- *&3>$&*-$ &H&*->3 &(-* &$&1G- *&$1&1G-$ &375$7**-; $$#4XG-H# ()=;$#*7=-19 .>$/- +J>$&*G- 7$<#=- *&3>$&*G- #5&$<=&1- #-" &'$&()*+((&$-X' - "%=18/I*-
#0=#1G-7$ <#=-* &3>$&*G- #5&$<- #- "&'$&()*+((&$- $&H&*6(+4&/*G- ()7$4;$*#*;(#/*- *&1/=*.&- :6.9*/- 19=;$#*;*L- N-1/ H#()=;$#*$#=(;4G-3 +():&=-
1/H#()=;$#*$#=(;4-./)(4;$#*;*G-*&H;*-#)-#07**(;471-*&1/=*&*+:&=-1&$$-./)(4;$=/L-

-
8Y N-J37'&1*-$&4"7=*7(#::-13/*+3/%5#G-H74<-#-L9N79BD86B8'<IG98J9='?D'?7A>>E'89:;7989<'<ID;7'79F?7A>>'I8dID'79FH9='<?f2Bc7e@e'8?:8?74?F-

o ()#:#0/06-H#()=7(-&$*2$*+(&-
o 1%$*%3;$/(-*&.+1&=<(+4-
o /(5&3&**&3'&()*+(-
o *&35+()&*G-+(].#4<-123=<&)&*-+(].#4<-;$$#*.+0&$&5-
o =&.&$+(-+(-71*#*;(-
o H;*3;=<7(-H&$<)&*?-8(7J73*71-*;3(#0#$5/-&(+$<&4<&=$6(+4+=&1-&$6(&49*+(&-
o ()#:#0/06(J73*-
o 5%=1#&36-J/#87=-H;*3;=<7(-H&$<)&*?-3+*&4&1-1+J)+(+=&1G-"74$#$17)*#*;(;=#1-&$6(&49*+(&-
o &%37#*$#=*/-/=*&43;8/I-&$6(&49*+(&--



*A képek csak illusztrációk, a pontosabb megértés és szemléltetés érdekében 

'
,C Q'/)Q.)"'#[/R\"SQ"#Y#'RQ"RQ/(-'()&VQRW"Y+W$Q'

'
N-W&#0&3-T%$*X3J#3171-7$<#=-12)2((+4/-1>$*+3/-H&$<()9=&1G-#5&$<&1-*#3*#$5/$#4G-*&5#*/1#/$#4-5&4"&$&$=&1-#-BSL-"&'&)&*:&=-$&93*-&$.;3;(71=#1-+(-
#)7=-*X$5&=6&=-#)-#$;::/-*&5#*/1%(-&$&5&1-12)>$-.;$74#*.#-X'-#**3#18/I.#$-()9=&(9*/1-#-*&$&J>$+(-#07**(;4#/*L-U)#:#0*+3/-1%$*%3;$/(j-3&13&;8/I(-+(-
/="735;8/I(-H&$<()9=&1L-N)-&$&5&1&*-7$<-5I07=-1&$$-2(()&.;$74#*=/G-H74<-&4<-/06:&=-*2::-4&=&3;8/I-();5;3#-/(-:/)*7(9*(;1-#-()#:#0/06-H#()=7(-
&$*2$*+(+*L-
-
Zj #;7I=>IDJ'LM=<2EeNg'89:;7989<'<E?7?<38AB?k'

-
N-J#31-*2::-&4<5;(*-1/&4+()9*6G-17H&3&=(-5I07=-1#J8(7$I0I-*&5#*/1%(-3+():6$-;$$L-
'

! ()*+%*,-(+./.,".,0.(/%&+1,&%/"2.,."3%-(./
" 4230&()1#-J;$<#G-1&3+1J;37(->4<&((+4/-J;$<#-

-

-- -
-

-
-



*A képek csak illusztrációk, a pontosabb megértés és szemléltetés érdekében 

" H75717(-(J73*J;$<#-O(*3#032J$#:0#G-*7$$#($#:0#G-*&=4IY-
-

-- -
-

" #1#0;$<J;$<#G-5;()I-J;$<#-
-

-- -- -
-



*A képek csak illusztrációk, a pontosabb megértés és szemléltetés érdekében 

-- - -
-

-
" "1,%'+2/42%5&((/)-,6./

-- -- -



*A képek csak illusztrációk, a pontosabb megértés és szemléltetés érdekében 

! "7,%7+-,2(8/*"%.%-(2/)+*9+.0*"/,&:*56*,3%-(-+./.,".,0.(/%&+1,&%/"2.,."3%-(./
" "&0&**G-.#4<-"&0&*$&=-()9=J#0G-=+)6*+3/

'

'' ' '
'

N-V7$=#-5&4<&/-AI3;4<7=-1/*?=6-J+$0#G-H74<-H74<#=-$&H&*-&4<-#-*&35+()&*/-+3*+1&1H&)-1#J8(7$I0IG-#33#-+J>$6G-#)*-1/&4+()9*6-H&$<()9=*-*#$;$=/G-
#5&$<&*-X'-.7=)&36.&$-m-/**-&4<-()#:#0*+3/-()9=J#0-5&4+J9*+(+.&$-m-$&H&*-5&4*2$*&=/L-N)-N18/I8(7J73*-*&3>$&*+=-/(-*2::-7$<#=-H&$<()9=-*#$;$H#*IG-
#5/-H#(7=$9*-#-1+J&=-$;*7**H7)G-+30&5&(-2*$&*&*-5&39*&=/L-
'

" J/H&=6-H&$<G-J#0711#$G-#()*#$711#$G-;3=<+17$I11#$G-*?)3#1I/
" *&35+()&*/-+(-+J9*&**-H&$</-+3*+1&1&*-:&5%*#*I-J#313+()G- *&5#*/1%(-X* G-(+*#X*G-#5&$<-#1;3-" /)/1#/$#4- /(-2(()&1#J8(7$H#*'#-#)-&4<&(-
J37'&1*H&$<()9=&1&*L/

" *73=#J;$<#-
" *&35+()&*/-+3*+1&1&*-1/H#()=;$I-()#:#0/06(-H&$<()9=&1G-=#J7)IG-H734;()I-H&$<G-1&3+1J;37(-J/H&=6-
" +J9*&**-+3*+1&1&*-1/H#()=;$I-H&$<()9=&1G-:&5%*#*I-H&$<&1G-1+)5?.&(-5?H&$<&1G-()#15#/-5?H&$<&1/

/
QD'L9=8E'894?8E<MB'LM=<2EeNg'89:;7989<'<ID;7'79F?7A>>'dA:c4'"'?7?<D?88?7'49FN97I78

'

'<;7I=>IDJ'f?:<:6BD'<E?7?<38AB?'<I8979DJ'gFH^'dcFH'?'
f?:<'9FHB6F9B'<6f98'?7<c8e^'<cd9:9=B'894?8E<A:?'79FH9='L976f38G9C'#;7I=>IDJ'<c:cBD8A7Hc<'6B'2672Bcfc:8c<'BDA4A:?'9FHE@9N579F'=HgN8Bc='
?<8EGE8ABE'79d98JB6F98C'

-B4689789='L97d3GNM<'?'LEFH97498'?'-,C'hC'2j'fc=8>?='49Fd?8A:cDc88'<:E86:EM4:?l'



*A képek csak illusztrációk, a pontosabb megértés és szemléltetés érdekében 

'
hj R6:97949<'?7<?74?DAB?'

-
N-*&5#*/1%(-J#313+()&1-1/#$#19*;(;=;$-#)-#$;::/-*9J%(X-*+3&$&5&1G-&()12)21G-+J>$&*&1G-+J9*5+=<&1-+(-1#J8(7$I0I-12$*(+4&/1-();57$H#*I1-&$F-
-
V?BD=A7?8E'86:97949<i-7$<#=-1>$*+3/-:X*73G-/$$&*.&-+J9*5+=<G-#5&$<-H%)#57(#::-&5:&3/-*#3*I)170;(3#-=&5-#$1#$5#(L-
B&"*(,C%A8*>%A+;!<$%D0+<+%:E#?62$F>%8#/08">%!#$9!(""7>%(6<3&,)"7>%#(0)6;!"3%
%
%

% % %% %
%
N-H# ()=;$#*/-* +3&$&5&1-1/ .;$#()*;(;=;$G- 5&4+J9*+(+=+$-#5 &==</:&=- $&H&*(+4&(- &$(6(73:#=- #- *&3>$&*H&)G- *;'H7)- /$$&()1&06G- *&35+()&*&(-
#$#J#=<#471:I$-1+()>$*-&$&5&1&*-1&$$-&$6=<:&=-3+()&(9*&=/L-
N-"#-*2::-*2360+(*G-1#3:#=*#3*;(*-/4+=<&$G-#5/-#1;3-&4<-J#3*=&3/-&4<>**5?120+(-1&3&*+:&=-/(-5&47$0H#*IL-
N-16-/06*;$$IG-*/()*9*;(#G-1#3:#=*#3*;(#-%4<#=8(#1-&36"733;(71#*-/4+=<&$L-
N5&==</:&=- "+5-&( )12)21- 1&3>$=&1- "&$()&3&$+(3&G- #1173-#- "&(*+1()9=-1/ .;$#()*;(;=;$-" 7=*7(- #-* &35+()&*/-123 =<&)&*H&)-+( -#-J3 7'&1*-
17=8&J8/I';H7)-.#$I-()9=#$1#$5#)170;(L-



*A képek csak illusztrációk, a pontosabb megértés és szemléltetés érdekében 

'
S?:<'6B'<ID86:E'9BD<IDI<^'86:97949<i--
B&"*(,C%;7,,.$'"96!<%=8/;7,,.$'"%-+*,>8/"*0)*(?%-,>8/@(2""96!<%=8/"7%6.%*.,&%%8/A2+-9,-$.8%%
%

% % % % % % %
-
$D?>?@E@JB'86:97949<i'7$<#=-1>$*+3/'&$&5&1G-+J9*5+=<&1G-#5&$<&1-#-()#:#0/06-H#()=7(-&$*2$*+(+*-(&49*/1G-
B&"*(,B/(?.,*55.(1%=8/"&0&5@&8/"&+'")-+%-0.(?C"&+'")-+%.+%>8/"1,%'+2/()*+%(?&+&"-

--- -



*A képek csak illusztrációk, a pontosabb megértés és szemléltetés érdekében 

/A8GA=H'86:97949<i-7$<#=-1>$*+3/-&$&5&1G-#5&$<&1-J7)/*9.#=-:&"7$<;(7$';1-#-*&$&J>$+(1+J&*-
B&"*(,C%(?#"="D%8/2A>"D%8/A3?"#)=8/A3?"&+'"8/(?*:*+8/9.?$.9/4*+0."25@(!/'(/(?35A2,-9D/),.(?%2"-"8/>+./E$3(?>+.8/5.)>+.8/A2+-9>+.8/A2,-9>+./(%:FG/
-

--- --- -
-
#6f9BB6F' 6B' 8M@ABL9N79BD8J' NA86<97949<i' 7$<#=- ';*+1&$&5&1G- #5&$<&1- #- 1>$2=:2)6- 173X- 4<&35&1&1- #1*9.- ()I3#17);(#-5 &$$&**-71* #*IG-
/(5&3&**&3'&()*6G-*%0;("&'$&()*6-"%=18/I.#$-/(-:93=#1L--
N-';*+1&$&5&1=&1-7$<#=-/="735;8/I1#*-1&$$-*#3*#$5#)=/G-#5&$<&=-1&3&()*>$G-#-4<&35&1&1-';*+17(#=-/(5&31&0H&*=&1-5&4-#-* &35+()&*/-+(-+J9*&**-
+3*+1&11&$G- #- W&#0&3- *+3(+44&$G- #)- M%3IJ#/- g=/I.#$L- W&H&*6(+4&*- =<X'*#=#1- #)- /(17$#/- 71*#*;(- 1&3&*+=- :&$>$- 4<#173$#*/- +$5+=<&1- ()&3)+(+3&-
<E949789=F--

# H7=-+(-=+J/(5&3&*'
# &%3IJ#/-#)7=7((;4*%0#*'
# #1*9.-;$$#5J7$4;3(;43#G-0&5713;8/;3#-=&.&$+('
# 123=<&)&*j-+(-*&35+()&**%0#*7((;43#-=&.&$+(-
# &4+()(+4*%0#*7((;43#-=&.&$+(-

M==&1-+30&1+:&=-#-J37'&1*-&$61+()9*+(+:&-5/=0&=1+JJ&=-+30&5&(-:&.7==/-#-H&$</-71*#*;(/-/=*+)5+=<&1-*#=;3#/*G-*#=%$I/*-+(-#)-;$*#$%1-"&$.&*&**-
2*$&*&1-#$#J';=-1/#$#19*#*=/G-5&4*&3.&)*&*=/-&)&1&*-#-(J&8/;$/(-';*+1&$&5&1&*L-



*A képek csak illusztrációk, a pontosabb megértés és szemléltetés érdekében 

B&"*(,C% A3?/& 5&+92-<-%/4 &,;.(?5-,>/:& 07%.%>/< -%'"&,&0&"8/ 0!A'(?&%2/ -9.".%/ 4&,;.(?5-,>/< -%'"*"/ E?&5&).A2,*5G8/ ."%3A/< -%'"*"/)7? ?,&8/)-+ *(3%>/
<-%'"*"8/;.<>F/.02/-%3A&,2/./H'$/).%."*%8/>+2-(/(.""8/%.,-,$/0&9/./)-+<-%8/02;&?/%.+%*?2"8/)-+*(3%>/<-%'"*"/
/

/ / /

/ // // /
'
PY0RY$l'$Dc<GA=HcB'NA8BDe86:E'97949<^'?497H9<'EB49:9889:N9BD8J'N9779FF97'=94'>3:=?<'=94'LE=?=BD3:cDd?8e<'9>>J7'?'<9:98>J7^'?::?'?'mn
?B'89=F97H'KP?7ML9N79BD86B'6B'49FgN38ABO'NcF234'<9:986>9='>ED8cB38c88'?'Lc::ABC')D'?7e7'?D'?7A>>E'8979f;76B9<'N979=89=9<'<EG68978i'X9:dE@?^'
X?7?8c=?74A@E^'X?7?8c=L5DLJ^'X?7?8c=<9=9B9'



*A képek csak illusztrációk, a pontosabb megértés és szemléltetés érdekében 

RAN6<cD8?8e'86:97949<i'7$<#=-1>$*+3/-&$&5&1G-#5&$<&1-/="735;8/I*-()7$4;$*#*=#1-
-

Q'RWa%#Y+RQRb'R%")/)()#'R)",)+)RR')/V)/1)+%$%R'Q'R)","Qa+Y0'0),)$UR,)'a)/!/0-'#)//l'
-

- - - -- ---

-- - -- - -



*A képek csak illusztrációk, a pontosabb megértés és szemléltetés érdekében 

-
GH :*5?/"$%0(9"8>%DE&20(9"8F>%%
IH ;!"3+% 0(.&,)/0807%0 (9"(,>/ ;&,62/% &+0'(?&%2/'+ %'"&"&%/:& 07%.%>/% -:,-"8/;& ,62/' )3%'(?&%2/' +%'"&"&%/: &07%.%>/% -:,-"8/;& ,62/;. 96*0-56*".%/
:&07%.%>/%-:,-"8//

JH DK!8*!6% #/!""!'+#&24F% 0(9"(,C/ ;&,62/A -,,.,"*?>"/4 .,.8/ I&.$&+/ )+*9+.0/:&07%.%>/ %-:,.8/ J4&<,&(?%'(&"8/ .02+&/:1( ?"'"/A.9 675"K/% -:,.8/
@2A2,&"/%&(?2"8/%'+('92/)+*9+.0.<-5,>/%-:,.8/%'+('9&%/:&07%.%>/%-:,.8//

LH 0!'80+,M#%0(9 "(,C/ ;*5/ '(/5' )2(0&+&%8/& 7+>).2/.? *5*((-9%7$.%8/ &?/L 7+>).2/M 52>8/ ."%3A/-, ,.0)*,9-+(-9+.8/$& 0*"+-@2-+./5& A&,'(8/
"#+56&?&%N/'(/%&+0'(?&%%7$.%*((-9+./5&A&,'(8/&9'(?('9%7$.%*((-9+./5&A&,'(/

-
-
Q'L97Bc:c78'8A>7A<'<ID;7i'

! #-<6<'()9==&$-'&$2$*-*;:$;1G--
! $&4#$;::-\0#3#:-H&$</-*;'+17)*#*I-*;:$#G--
! $&4#$;::-*7.;::/-\-0#3#:-!W&#0&3-()&$$&5/(+4?,-*;:$#-
! $&4#$;::-\-0#3#:-*&5#*/1%(-*;:$#-

<Ed97H9D6B9'<I8979DJl'
-
N- *;:$;11#$- ()&5:&=- *;5#()*7**- #38%$#*/- &$.;3;(71#*-#- *#=%$5;=<-12.&*1&)6- "&'&)&*&- *;34<#$'#G- #**I$-&$*+3=/-1/);3I$#4-#-ZNnU-'I.;H#4<;(;.#$-
$&H&*L- EI.;H#4<;(3#-#-* &3.&1&*- #-Z NnU-5 %=1#()&3.&)&*/-/ 370;';:#-1 &$$-:& =<X'*#=/G- #)-&$ *+3+(- ()>1(+4&((+4+=&1- /=071$;(;.#$L- N- ZNnU-# -
'I.;H#4<;(*G-.#4<-&$%*#(9*;(*-\Q-5%=1#=#J7=-:&$>$-1>$0/-5&4-#-J;$<;)I-3+()+3&L-
-
N5&==</:&=- #-J; $<;)I- 'I.;H#4<;(-=+ $1>$-* +3- &$-#) -# 38%$#*/-1 +)/12=<.- 3+():&=-$ &93*#1*I$-# -Z CAM-1 #*#$I4%(:#=-5 &4H#*;37)7**-
'7412.&*1&)5+=<&11&$-1&$$-();57$=/#L-
-
Q+'Q"_[/QR-')/)()#'Q/#Q/(Q+W$W0W/'Q'# !R)/)+*' /Y&Y#^' P)/-"QRY#'Q/#Q/(Q+W$W"Q^' Q'$ +U0)#")^'(%")R)#")'% $'Q"W01Y#"Q'
#)//'#-)()/R'P-&1)/()R'PY".URQ0-l'
-



*A képek csak illusztrációk, a pontosabb megértés és szemléltetés érdekében 

N-*;:$;1-5+3&*+=&1G-#=<#4;=#1-5&4H#*;37);(#-#-J;$<;)I-H#*;(123+:&-*#3*7)/1L-N-02=*+(-5&4H7)#*#$;=;$-#-*&35+()&*/-+(-+J9*&**-123=<&)&*:&-.#$I-
/$$&()1&0+(3&G- #- J37'&1*- 17H&3&=8/;';=#1G- &4<(+4&(- 1+J+=&1- 5&4.#$I(9*;(;3#- 1&$$- *23&1&0=/L- N5&==</:&=- $&H&*6(+4- .#=- 3;G- &$6=<:&=- 1&$$-
3+()&(9*&=/-#-*&35+()&*&(-#=<#471#*L-
-
N-=&5-<6<'()9==&$-'&$2$*-*;:$;1- *#3*#$5/-5&4H#*;37);(#-&(&*+=-"7=*7(-#-12)2((+4/-&4<>**5?120+(G-#-H&$</- $#17(71G-()&3.&)&*&1-.+$&5+=<+=&1-
1/1+3+(&G-#)-71*#*;(/-/=*+)5+=<&11&$-+(-()#1&5:&3&11&$-.#$I-&4<>**5?120+(L--
-
Q'S"Ya)#R'SW/1W+QRXQ0'R!"R%0*'X)([RQRW$W0W/'X)'#)//'([RQR0-')+R'Q'.!0R%$-'()_VQ0-+([$Rl'
-
Q'#%#'$+U00)/'a)/!/R'RWX/W#'RQ"RQ/(Q'
'
GH :*5?/"$%0(9"8>%DE&20(9"8F>%%

P97?@?8?F-#-J37'&1*-=&.+=&1-5&4'&$&=9*+(&-#-!W&#0&3-T%$*X3J#31,-5&4=&.&)+((&$-1/&4+()9*.&G--
(9FN979=386B9^'8?:8?74?i'#)-#38%$#*/-1+)/12=<.-/3;=<5%*#*;(#/-#$#J';=L-
-
-
hj K!8*!6%A6)268'%9!'M0807%0(9"8'

P97?@?8?F-#-WMNhMi-J3743#5-:&5%*#*;(#G-=+J()&3?(9*+(&-
(9FN979=386B9^'8?:8?74?i'#)-#38%$#*/-1+)/12=<.-()&3/=*/-$7471-&$H&$<&)+(&G->4<&$.&-#-5&4#07**-()9=&1G-5+3&*&1-+(-#3;=<71-H&$<&((+4+3&L-
'
(E8'N 979=8'?' /)Q.)"'<EL9N9D6Bo- m- !W/#(/7=-M=*3&-N8*/7=(-J7%3 -$ &-h&.&$7J5&=*-0& -$M87=75/&-i%3#$&,G- !N18/I1-12)2**/-1#J8(7$#*-# -./ 0+1-
4#)0#(;4/-"&'$&()*+(&-+30&1+:&=,-
(E'?' /)Q.)"nf:cF:?4o-N-./0+1/-4#)0#(;4- "&'$60+(&-+30&1+:&=- *&**- /=*+)1&0+(&1-2(()&1#J8(7$;(#G- "/4<&$&5:&-.+.&- #- *+3(+4&1-123=<&)&*/G-
4#)0#(;4/G-()78/;$/(-+(-1%$*%3;$/(-#07**(;4#/*-/(-#-"&==*#3*H#*I-H&$</-"&'$60+(-+30&1+:&=L-
'
#E<'?7 <c8NA<'?'/ 9?@9:'Q <2Ee2Bcfc:8c<?8o- N- W&#0&3-N 18/I8(7J73*71- 7$<#=- ()&3.&)&*&1G- #5&$<&1- Z&$</-B /0+1"&'$&()*+(/-U *3#*+4/;'%1-
&$1+()9*+(+.&$-5 &4"74#$5#)*;1- #-H& $</-/ 4+=<&13&-#$ #J%$I- "&'$&()*+(/-/ 3;=<71#*L- N)-#18 /I8(7J73*71- *#4'#- #-H& $</-2=17 35;=<)#*/G- 8/./$-+( -
.;$$#$17)I/-()"+3#-()&3&J$6/-/(L-
'



*A képek csak illusztrációk, a pontosabb megértés és szemléltetés érdekében 

(97H' 8979f;76B9<'8 ?:8cD=?<'?' X?<c=H' 6B'X ?7?8c='# 9798E' #?fMN?' /9?@9:'Q<2Ee2Bcfc:8dcDo'N)-# 18/I8(7J73*-H ;375-( *#*/()*/1#/-1/ (*+3(+4-
*&3>$&*+*-+3/=*/G-T&$&*j^#$#*7=/-1/(*+3(+4F-N$(I23(G-^#$#*7=#$5;0/G-^#$#*7="61#';3G-^#$#*7="?)"6G-^#$#*7=1&=&(&G-^#$#*7=./$;47(G-n(#';4G-_&$(623(G-
T>=42(G-W /*+3G- U)&=*1/3;$<()#:#0'#L- B;3J#$7*#/- 1/(*+3(+4F- ^&3H/0#G- E;(0G- o(1>G- `(/G- C+*">306G- V+(L- B&()J3+5/- 1/(*+3(+4F- Z#'5;(1+3G-
T/3;$<()&=*/(*.;=-C#J1&()/G-UI$<G-B/$7=<#L-
'
(E>9='< 6:d9894'?D 'Q <2Ee2Bcfc:8'B 9F38B6F68o- N)- @'- A#4<#373();4- B/0+1"&'$&()*+(/- C3743#5- 1&3&*+:&=- /4+=<:&- .&H&*6- *;574#*;(711#$G-
"&'$&()*+(/-$&H&*6(+4&11&$-1#J8(7$#*:#=L-
'
Vc7'6:d98J'97'?D'Q<2Ee2Bcfc:8o-N)-N18/I8(7J73*-7J&3#*9.-"&$#0#*71#*-.+4)6-&4<(+4&-#-5%=1#()&3.&)&*L-S370;';=#1-895&F-^&3H/0#G-B&()J3+5/-
X*-\jcG-#-C7$4;35&(*&3/-Z/.#*#$:#=L-V&$&"7=();5F-pcfjdd]RdfjdePG-qqqL:#17=<&(:#$#*7=LH%--
'
mj @&6#&2+%A6)268'8.(<"7%0(9"8'

P97?@?8?F-N)-N18/I8(7J73*-*&3>$&*+=-$+.6-J3743#5713I$-()I$I-/="735;8/I1-3&=0()&3&(-"3/((9*+((&$L-
(9FN979=386B9^'8?:8?74?i'#)-#38%$#*/-1+)/12=<.-()&3/=*/-$7471-&$H&$<&)+(&G->4<&$.&-#-5&4#07**-()9=&1G-5+3&*&1-+(-#3;=<71-H&$<&((+4+3&L-E#.#(7$*-
#-./*3/=&(-*;:$#G-.#4<-#-H/30&*6*;:$#-*9J%(X-"&$>$&*&1-H#()=;$#*#L-N-J3743#571-"3/((9*+(&-*+3(+4&=-:&$>$/-&4<>**5?120+(&1-1&3&*+:&=-7$0H#*I-5&4L--
N- *;:$#- 1/&5&$*- 8+$'#G- H74<- '&$&))&- #- *&$&J>$+(&1- 12)2**/- &4<>**5?120+(*G- &4<>**- 47=07$170;(*- +(- 2(()&*#3*7);(*L- _7=*7(G- H74<- ()+$&(- 123?-
J3743#5$&H&*6(+44&$-()7$4;$'7=-#-*+3(+4/-12)2(-J37'&1*-#==#1-+30&1+:&=G-H74<-#)-/0&-$;*74#*I1-();5;3#-#-*2::-=#J7(-/ **-*#3*I)170;(-/(-.7=)I-
19=;$#*7*-'&$&=*(&=L-
-
Q'L9N79BD86B'<9:986>9='?D'?7A>>E'6f;7989<^'6f3846=H9<'<E?7?<38AB?'89:G9Dd98Ji'
'
VEFE6=6B'd 97HEB6F9<G-# - J#31:#=G-.# 4<-# -J# 31-1 2)&$+:&=-12* &$&)6&=- 5&47$0#=0I- ()7$4;$*#*;(L- N- H/4/+=+(-H& $</(+4-&$ H&$<&)1&0+(+*-#-J# 31-
*&3.+:&=G-.#4<-#-*+31+J.;)$#*7=-'&$2$=/-1&$$r-
-
#EBDc7FA7e'd97HEB6Fi-:>"+G-.&=0+4$;*I-&4<(+4L-N-()7$4;$*#*I-H&$</(+4-1/#$#19*;(;=;$-"/4<&$&5:&-1&$$-.&==/G-H74<-#-12)&$:&=-.#=j&-5;3-H#(7=$I-
()7$4;$*#*IL- N5&==</:&=- 5;3- 5?120/1- /$<&=- ()7$4;$*#*IG- #1173- /=0717$=/- 1&$$G- #)- X'#::- .&=0+4$;*I- 1/()7$4;$I- H&$</(+4- *&$&J9*+(+=&1-
()>1(+4()&3?(+4+*L-
-
S?GE7c=c<F-7$ <#=-+J>$ &*&1G- +J9*5+=<&1G- #5&$<&1- 3&=0()&3&(&=- .#4<- #$1#$75()&3?&=- H#()=;$H#*I1- 3&=0&).+=<&1- #$1#$5;.#$- *&35+1:&5%*#*IG-
&$;3%(9*IG-.#4<-/="735;8/I(-J7=*71=#1L-

http://www.bakonyesbalaton.hu/


*A képek csak illusztrációk, a pontosabb megértés és szemléltetés érdekében 

'
Q'f:cN9<8'<9:986>9='f?:<'<E?7?<38ABA='8g7'8A4cF?8AB'G9d98J'EF6=H>9')$+#!+!#'X)$+)"+%$%")^'?'N cFBD?>A7H>?='49Fd?8A:cDc88'4e@c='
(Q"#)R-0&'R),%#)01$%&',%&+%$%")'6B'(`#!.%$-'#!/R$%&")C'
'
N- J37'&1*- "&==*#3*;(/- /06()#1;:#=- "7=*7(- &$.;3;(G- H74<- #- J;$<;)I- +$&**&$G- J3743#5711#$G- *#3*#$755#$- *2$*(&- 5&4- #- J#317*G- H74<- #)- #- .#$I(-
5#*&3/;$/(-+3*+1&=-*X$G-()&$$&5/G-1%$*%3;$/(-+3*+11&$-/(-4#)0#49*(#-#-*&$&J>$+(*L-N-J3743#571-*&3.&)+(+=+$G-()&3.&)+(+=+$-&$6=<:&=-1&$$-3+()&(9*&=/-#-
W&#0&3-()&$$&5/(+4&=-#$#J%$I-&4<>**5?120+(&1&*L-
N-5?120*&*+(:&-:&-1&$$-.7==/-#-()"+3;1-O2=1735;=<)#*/G-8/./$G-.;$$#$17)I/Y-1+J./(&$6/*G-*23&1&0=/-1&$$-#-*+3(+4&=-:&$>$/G-.#$#5/=*-#-*+3(+4&=-19.>$/-
+(-=&5)&*12)/-$&#0&3-&4<>**5?120+(&1-1/#$#19*;(;3#-+(-#)71-"&==*#3*;(;3#L'



*A képek csak illusztrációk, a pontosabb megértés és szemléltetés érdekében 

,-C Q'/)Q.)"'#[/R\"#!+SY0RY#'RQ"RQ/(-'()&VQRW"Y+W$Q'
'
'

N-W&#0&3-T%$*X312)J7=*71-7$<#=-12)2((+4/-H&$<()9=&1G-#5&$<&1-*#3*#$5/$#4G-*&5#*/1#/$#4-5&4"&$&$=&1-#-BSL-"&'&)&*:&=-$&93*-&$.;3;(71=#1-+(-#)7=-
*X$5&=6&=-#)-#$;::/-"%=18/I1-12)>$-.;$74#*.#-X'-()7$4;$*#*;(711#$G-#**3#18/I11#$-()9=&(9*/1-#-*&$&J>$+(-#07**(;4#/*L-T%$*%3;$/(G-71*#*;(/G-()#15#/-
+(-/ ="735;8/I(-H& $<()9=&1L-N -" %=18/I1#*- 7$<-5I07=-1& $$-2( ()&.;$74#*=/G- H74<- &4<- /06:&=- *2::- 4&=&3;8/I- ();5;3#- /(- :/)*7(9*(;1- #- ()#:#0/06-
H#()=7(-&$*2$*+(+*L-
-
-
Q'P)a/)$+R%$R'Q+'\(,S'mnQ$'R)0&)/1'VY"-+Y0RW/-$'-0R%+#).%$)-'#)")R%X)0'Q',-.%#-'&Q+.Q$W&'%$'/Q#Y$$W&'$+W(W"Q'01\aRYRR'
Q/QS$+Y/&W/RQRW$Y#'#!"%X)0'Q+'-0R)&"W/R'#!+!$$%&-'%$'$+Y/&W/RQRb'R%"'#-Q/Q#URW$W"Q'%$'(`#!.R)R%$%")'-&%01X)',)V)R*'

RW(Y&QRW$-'_%/R)"T/)RR*/'R)"T/)R-'Q/QSY0'VQRW"Y/a[#'/)C'/)Q.)"'#[/R\"#!+SY0R'P)a/)$+R%$")'Q+'Q/WXX-'R)/)ST/%$)#)0'
,)V)R*'-&%01X)'RW(Y&QRW$i''
'

X)"V-.Q^'XQ/QRY0Q/(W.-^'XQ/QRY0P`+P*^'XQ/QRY0#)0)$)'
-
-
N- J37'&1*- H&$<()9=+=&1- 1/.;$#()*;(#- #- W&#0&3- #$#J&$.&1&=- =<%4.I- J37'&1*5&4.#$I(9*;(- &$(6- $+J+(&L- N- J;$<;)#*- J37'&1*- :&5%*#*;(;3I$-( )I$I-
3+():&=-/(5&3*&*=/-1&$$F-
-
-

! N)-+J>$&*-5/$<&=-7171-5/#**-#$1#$5#(-#33#G-H74<-#::#=-W&#0&3-T%$*X312)J7=*-5?120'2=L-

! N-T%$*X312)J7=*-1/#$#19*;(;.#$-5/$<&=-X'G-&00/4-=&5-$+*&)6-()7$4;$*#*;(71-.#$I(%$=#1-5&4-#-*&$&J>$+(&=L-

! Z74<#=-';3%$-H7));-#-:&3%H;);(-#-*&35+()&*/-+(-+J9*&**-+3*+1&1-5&463)+(+H&)L-

! Z74<#=-';3%$-H7));-#-"&'$&()*+(G-H74<-#-*&$&J>$+(-/(5&3*(+4&G-&$/(5&3*(+4&-=2.&1&0'&=L-

! Z74<#=-()7$4;$'#-#-"&'$&()*+(-#-H;$I)#*71G-#-"&==*#3*H#*I-"&'$&()*+(&1-+(-&4<>**5?120+(&1-1/#$#1%$;(;*-+(-(/1&3&(-5?120+(+*L-



*A képek csak illusztrációk, a pontosabb megértés és szemléltetés érdekében 

N-8+$*&3>$&*-1&3&*+:&=-5&4.#$I(%$I-W&#0&3-T%$*X312)J7=*71-"%=18/I'%1#*-*&1/=*.&-#)-#$;::/#1-12)>$-79F?7A>>'d?8'89G6<9=HB6F'977A8ABA8-<977^'
dcFH'49FG?7eB38BA<F-
-
#Y H&$<()9=-+(-"&$*+*&$&1-:/)*7(9*;(#-#)-@'-A#4<#373();4-B/0+1"&'$&()*+(/-C3743#5-*;'+17)*#*;(/-J7=*-5?120*&*+(+H&)-

:G H&$<()9=-+(-"&$*+*&$&1-:/)*7(9*;(#-#-A#4<#3-k&5)&*/-B/0+1/-Z;$I)#*-*;'+17)*#*;(/-J7=*/5?120*&*+(+H&)K/

8Y /"'X(;4/-12)2((+4/-J3743#571-()&3.&)+(&G-/"'X(;4"&'$&()*+(/-"7$<#5#*71-4&=&3;$;(#-+(-#-"7$<#5#*71-=<757=-12.&*+(&G-/"'X(;4/-/="735;8/I(-

J7=*-5?120*&*+(&G-"/#*#$71-12)2((+4/-()&3.&)60+(+=&1-+(-3+().+*&$+=&1-*;574#*;(#G-/"'X(;4/-/="735;8/I(-J%$*-5?120*&*+(&K-

0Y 12)5?.&$60+(/-J3743#571-()&3.&)+(&K-

&Y ;$$#=0I-+(-/06()#1/-1/;$$9*;(71-()&3.&)+(&G-

"Y *%075;=<7(-J3743#571-()&3.&)+(&G-

4Y 1%*#*;(/-J3743#571G-*%075;=<7(-5%=1#-.+4)+(+3&-H&$<-:/)*7(9*;(#-

HY /(5&3&**&3'&()*6-J3743#571-()&3.&)+(&K-

/Y 1+J)+(/G-71*#*;(/-J3743#571-()&3.&)+(&K-

'Y #-.;$$#$17);(71-/="735;8/IH7)-.#$I-H7));'%*;(;=#1-&$6(&49*+(&G-.;$$#$17)I/-*#=;8(#0I/-()7$4;$#*-1/#$#19*;(#K-

1Y #-8/./$-()&3.&)&*&1-/="735;8/IH7)-.#$I-H7));'%*;(;=#1-&$6(&49*+(&G-8/./$-*#=;8(#0I/-()7$4;$#*-1/#$#19*;(#-

$Y 12)2((+4/-/=*&3=&*-H7));"+3+(-:/)*7(9*;(#-

-
Q'< EGA7?BD8c88'8 9G6<9=HB6F9<'< IDI88' 49F'< 977'd ?8A:cD=E^'d cFH' 497H9<'?D c<^'? 497H9<98'L c7H?4?8cB'B Dc7FA78?8AB<6=8^'6 B' 497H9<'? Dc<^'
?497H9<98'?7<?74E'N9779FF97'=HgN8?=?<C'
-
N-1/.;$#()*7**-&$$;*#=0I-*&.+1&=<(+4&1=&1-5&4"&$&$6&=-5&4-1&$$-H#*;37)=/G-H74<-5/$<&=-*9J%(XG-1>$2=:2)6-3&=0&$*&*+(?-+(-3&=0()&3&(-H#()=;$#*X-
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