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A Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER 

kritériumokat határozta meg célterületenként 
 

 

Helyi termékek előállításának és értékesítésének, helyi szolgáltatások fejlesztésének 

támogatása 

Célterület azonosító: 1 021 495 

 

 

I. Terület alapú megközelítés 

 A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések 

vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul, amely közös 

hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések 

fejlődése szempontjából fontos.  

 A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a 

LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket. 

 

II. Alulról építkező megközelítés 

 A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi 

vagy gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy 

gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.  

 A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való 

megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégia megvalósításával kapcsolatos és/vagy együttműködést erősítő személyes 

konzultáción, fórumon, rendezvényen vagy képzésen. 

 

III. Köz- és magánszféra partnersége 

 A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő 

szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt 

megvalósítása során építi ki. 

 

IV. Innováció 

 A kedvezményezett a vállalkozás alapú projekt megvalósítása részeként javítja 

tevékenységét a természeti erőforrásokkal, az energiával való gazdálkodást tekintve. 

 

VII. Nyilvánosság biztosítása 

 A nyilvánosság biztosítása érdekében a fejlesztést követően évente, minden május 31-

ig a fejlesztés aktuális állapotáról illetve az elért aktuális eredményekről max. 1 oldal 

terjedelemig, elérhetőségekkel, honlapon megjelentethető formátumú tájékoztatást 

küld a HACS részére elektronikus úton, a HACS a beküldéstől számított 3 napon belül 

a tájékoztatót a www.ktzve.hu honlapon megjelenteti. 
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Helyi termékek előállításának és értékesítésének, helyi szolgáltatások kisértékű 

fejlesztésének támogatása 

Célterület azonosító: 1 021 501 

 

I. Terület alapú megközelítés 

 A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések 

vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul, amely közös 

hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések 

fejlődése szempontjából fontos.  

 A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a 

LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket. 

 

II. Alulról építkező megközelítés 

 A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi 

vagy gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy 

gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.  

 A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való 

megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégia megvalósításával kapcsolatos és/vagy együttműködést erősítő személyes 

konzultáción, fórumon, rendezvényen vagy képzésen. 

 

III. Köz- és magánszféra partnersége 

 A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő 

szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt 

megvalósítása során építi ki. 

 

IV. Innováció 

 A kedvezményezett a vállalkozás alapú projekt megvalósítása részeként javítja 

tevékenységét a természeti erőforrásokkal, az energiával való gazdálkodást tekintve. 

 

VII. Nyilvánosság biztosítása 

 A nyilvánosság biztosítása érdekében a fejlesztést követően évente, minden május 31-

ig a fejlesztés aktuális állapotáról illetve az elért aktuális eredményekről max. 1 oldal 

terjedelemig, elérhetőségekkel, honlapon megjelentethető formátumú tájékoztatást 

küld a HACS részére elektronikus úton, a HACS a beküldéstől számított 3 napon belül 

a tájékoztatót a www.ktzve.hu honlapon megjelenteti. 

 

 

Energia- és költségtakarékos rendszerek kialakítása, a helyi megújuló-energia ágazat 

fejlesztés 

Célterület azonosító: 1 021 440 

 

I. Terület alapú megközelítés 

 A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések 

vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul, amely közös 

hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések 

fejlődése szempontjából fontos.  

 A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a 

LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket. 

 

http://www.ktzve.hu/
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II. Alulról építkező megközelítés 

 A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi 

vagy gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy 

gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.  

 A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való 

megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégia megvalósításával kapcsolatos és/vagy együttműködést erősítő személyes 

konzultáción, fórumon, rendezvényen vagy képzésen. 

 

IV. Innováció 

 A kedvezményezett a vállalkozás alapú projekt megvalósítása részeként javítja 

tevékenységét a természeti erőforrásokkal, az energiával való gazdálkodást tekintve. 

 A projekt figyelem beveszi a helyi akciócsoport területén a környezeti épített 

örökségeinek megőrzését, a tájhoz és településképhez való illeszkedést. A 

kedvezményezett olyan innovatív megoldásokat alkalmaz, mely a természeti 

jellegzetességekkel, településképpel harmóniában van. 

 

V. Integrált és ágazatközi fellépések 

 A közösségi alapú projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a kulturális, 

környezeti, épített örökségi értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez. 

 

VII. Nyilvánosság biztosítása 

 A nyilvánosság biztosítása érdekében a fejlesztést követően évente, minden május 31-

ig a fejlesztés aktuális állapotáról illetve az elért aktuális eredményekről max. 1 oldal 

terjedelemig, elérhetőségekkel, honlapon megjelentethető formátumú tájékoztatást 

küld a HACS részére elektronikus úton, a HACS a beküldéstől számított 3 napon belül 

a tájékoztatót a www.ktzve.hu honlapon megjelenteti. 

 

 

Helyi sajátosságokra épülő turisztikai kínálat és szolgáltatások fejlesztése 

Célterület azonosító: 1 021 402 

 

I. Terület alapú megközelítés 

 A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések 

vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul, amely közös 

hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések 

fejlődése szempontjából fontos. 

 

II. Alulról építkező megközelítés 

 A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi 

vagy gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy 

gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.  

 A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való 

megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégia megvalósításával kapcsolatos és/vagy együttműködést erősítő személyes 

konzultáción, fórumon, rendezvényen vagy képzésen. 

 

 

 

 

http://www.ktzve.hu/
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III. Köz- és magánszféra partnersége 

 A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő 

szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt 

megvalósítása során építi ki.  

 

V. Integrált és ágazatközi fellépések 

 A közösségi alapú projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a kulturális, 

környezeti, épített örökségi értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez. 

 

VII. Nyilvánosság biztosítása 

 A nyilvánosság biztosítása érdekében a fejlesztést követően évente, minden május 31-

ig a fejlesztés aktuális állapotáról illetve az elért aktuális eredményekről max. 1 oldal 

terjedelemig, elérhetőségekkel, honlapon megjelentethető formátumú tájékoztatást 

küld a HACS részére elektronikus úton, a HACS a beküldéstől számított 3 napon belül 

a tájékoztatót a www.ktzve.hu honlapon megjelenteti. 

 

 

Egészséges életmódra nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása 

Célterület azonosító: 1 021 457 

 

I. Terület alapú megközelítés 

 A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések 

vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul, amely közös 

hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések 

fejlődése szempontjából fontos.  

 A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a 

LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket. 

 

II. Alulról építkező megközelítés 

 A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi 

vagy gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy 

gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.  

 A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való 

megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégia megvalósításával kapcsolatos és/vagy együttműködést erősítő személyes 

konzultáción, fórumon, rendezvényen vagy képzésen. 

 

III. Köz- és magánszféra partnersége 

 A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő 

szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt 

megvalósítása során építi ki.  

 

IV. Innováció 

 A kedvezményezett a vállalkozás alapú projekt megvalósítása részeként javítja 

tevékenységét a természeti erőforrásokkal, az energiával való gazdálkodást tekintve. 

 A projekt figyelem beveszi a helyi akciócsoport területén a környezeti épített 

örökségeinek megőrzését, a tájhoz és településképhez való illeszkedést. A 

kedvezményezett olyan innovatív megoldásokat alkalmaz, mely a természeti 

jellegzetességekkel, településképpel harmóniában van. 

 

http://www.ktzve.hu/
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V. Integrált és ágazatközi fellépések 

 A közösségi alapú projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a kulturális, 

környezeti, épített örökségi értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez. 

 

VI. Hálózatépítés és együttműködés 

 A projekt tartalmaz szférák közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton belüli 

együttműködést a jogosult településeken belül, hálózatosodást segít elő, hálózathoz 

való kapcsolódást valósít meg. 

 

VII. Nyilvánosság biztosítása 

 A nyilvánosság biztosítása érdekében a fejlesztést követően évente, minden május 31-

ig a fejlesztés aktuális állapotáról illetve az elért aktuális eredményekről max. 1 oldal 

terjedelemig, elérhetőségekkel, honlapon megjelentethető formátumú tájékoztatást 

küld a HACS részére elektronikus úton, a HACS a beküldéstől számított 3 napon belül 

a tájékoztatót a www.ktzve.hu honlapon megjelenteti. 

 

 

Hagyományokat őrző kiállító-, bemutatóhelyek, illetve helyi kulturális-, közösségi-, és 

szórakozási helyek fejlesztése 

Célterület azonosító: 1 021 518 

 

I. Terület alapú megközelítés 

 A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a 

LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket. 

 

II. Alulról építkező megközelítés 

 A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi 

vagy gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy 

gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.  

 A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való 

megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégia megvalósításával kapcsolatos és/vagy együttműködést erősítő személyes 

konzultáción, fórumon, rendezvényen vagy képzésen. 

 

III. Köz- és magánszféra partnersége 

 A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő 

szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt 

megvalósítása során építi ki.  

 

V. Integrált és ágazatközi fellépések 

 A közösségi alapú projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a kulturális, 

környezeti, épített örökségi értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez. 

 

VI. Hálózatépítés és együttműködés 

 A projekt tartalmaz szférák közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton belüli 

együttműködést a jogosult településeken belül, hálózatosodást segít elő, hálózathoz 

való kapcsolódást valósít meg. 

 

 

 

http://www.ktzve.hu/
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VII. Nyilvánosság biztosítása 

 A nyilvánosság biztosítása érdekében a fejlesztést követően évente, minden május 31-

ig a fejlesztés aktuális állapotáról illetve az elért aktuális eredményekről max. 1 oldal 

terjedelemig, elérhetőségekkel, honlapon megjelentethető formátumú tájékoztatást 

küld a HACS részére elektronikus úton, a HACS a beküldéstől számított 3 napon belül 

a tájékoztatót a www.ktzve.hu honlapon megjelenteti. 

 

 

Közbiztonság megőrzése a Közép-Tisza-Zagyva térségben 

Célterület azonosító: 1 021 556 

 

I. Terület alapú megközelítés 

 A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések 

vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul, amely közös 

hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések 

fejlődése szempontjából fontos.  

 A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a 

LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket. 

 

II. Alulról építkező megközelítés 

 A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi 

vagy gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy 

gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.  

 A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való 

megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégia megvalósításával kapcsolatos és/vagy együttműködést erősítő személyes 

konzultáción, fórumon, rendezvényen vagy képzésen. 

 

III. Köz- és magánszféra partnersége 

 A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő 

szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt 

megvalósítása során építi ki.  

 

V. Integrált és ágazatközi fellépések 

 A közösségi alapú projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a környezeti, 

épített örökségi értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez. 

 

VI. Hálózatépítés és együttműködés 

 A projekt tartalmaz szférák közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton belüli 

együttműködést a jogosult településeken belül, hálózatosodást segít elő, hálózathoz 

való kapcsolódást valósít meg. 

 

VII. Nyilvánosság biztosítása 

 A nyilvánosság biztosítása érdekében a fejlesztést követően évente, minden május 31-

ig a fejlesztés aktuális állapotáról illetve az elért aktuális eredményekről max. 1 oldal 

terjedelemig, elérhetőségekkel, honlapon megjelentethető formátumú tájékoztatást 

küld a HACS részére elektronikus úton, a HACS a beküldéstől számított 3 napon belül 

a tájékoztatót a www.ktzve.hu honlapon megjelenteti. 

 

 

http://www.ktzve.hu/
http://www.ktzve.hu/
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Hagyományokat őrző, egészséges életmóddal kapcsolatos és térségre jellemző 

rendezvények fejlesztése, megvalósítása 

Célterület azonosító: 1 021 570 

 

I. Terület alapú megközelítés 

 A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések 

vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul, amely közös 

hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések 

fejlődése szempontjából fontos.  

 A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a 

LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket. 

 

II. Alulról építkező megközelítés 

 A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi 

vagy gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy 

gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.  

 A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való 

megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégia megvalósításával kapcsolatos és/vagy együttműködést erősítő személyes 

konzultáción, fórumon, rendezvényen vagy képzésen. 

 

III. Köz- és magánszféra partnersége 

 A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő 

szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt 

megvalósítása során építi ki.  

 

V. Integrált és ágazatközi fellépések 

 A közösségi alapú projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a környezeti, 

épített örökségi értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez. 

 

VI. Hálózatépítés és együttműködés 

 A projekt tartalmaz szférák közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton belüli 

együttműködést a jogosult településeken belül, hálózatosodást segít elő, hálózathoz 

való kapcsolódást valósít meg. 

 

VII. Nyilvánosság biztosítása 

 A nyilvánosság biztosítása érdekében a fejlesztést követően évente, minden május 31-

ig a fejlesztés aktuális állapotáról illetve az elért aktuális eredményekről max. 1 oldal 

terjedelemig, elérhetőségekkel, honlapon megjelentethető formátumú tájékoztatást 

küld a HACS részére elektronikus úton, a HACS a beküldéstől számított 3 napon belül 

a tájékoztatót a www.ktzve.hu honlapon megjelenteti. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ktzve.hu/
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Vállalkozói és társadalmi ismeretek fejlesztése cél- és gyakorlatorientált képzések 

támogatásával 

Célterület azonosító: 1 021 860 

 

I. Terület alapú megközelítés 

 A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések 

vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul, amely közös 

hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések 

fejlődése szempontjából fontos.  

 A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a 

LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket. 

 

II. Alulról építkező megközelítés 

 A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi 

vagy gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy 

gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.  

 A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való 

megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégia megvalósításával kapcsolatos és/vagy együttműködést erősítő személyes 

konzultáción, fórumon, rendezvényen vagy képzésen. 

 

III. Köz- és magánszféra partnersége 

 A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő 

szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt 

megvalósítása során építi ki.  

 

V. Integrált és ágazatközi fellépések 

 A közösségi alapú projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a környezeti, 

épített örökségi értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez. 

 

VI. Hálózatépítés és együttműködés 

 A projekt tartalmaz szférák közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton belüli 

együttműködést a jogosult településeken belül, hálózatosodást segít elő, hálózathoz 

való kapcsolódást valósít meg. 

 

VII. Nyilvánosság biztosítása 

 A nyilvánosság biztosítása érdekében a fejlesztést követően évente, minden május 31-

ig a fejlesztés aktuális állapotáról illetve az elért aktuális eredményekről max. 1 oldal 

terjedelemig, elérhetőségekkel, honlapon megjelentethető formátumú tájékoztatást 

küld a HACS részére elektronikus úton, a HACS a beküldéstől számított 3 napon belül 

a tájékoztatót a www.ktzve.hu honlapon megjelenteti. 

 

 

Közösségi összefogás erősítésének támogatása 

Célterület azonosító: 1 026 100 

 

I. Terület alapú megközelítés 

 A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések 

vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul, amely közös 

http://www.ktzve.hu/
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hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések 

fejlődése szempontjából fontos.  

 A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a 

LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket. 

 

II. Alulról építkező megközelítés 

 A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi 

vagy gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy 

gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.  

 A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való 

megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégia megvalósításával kapcsolatos és/vagy együttműködést erősítő személyes 

konzultáción, fórumon, rendezvényen vagy képzésen. 

 

III. Köz- és magánszféra partnersége 

 A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő 

szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt 

megvalósítása során építi ki.  

 

V. Integrált és ágazatközi fellépések 

 A közösségi alapú projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a környezeti, 

épített örökségi értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez. 

 

VI. Hálózatépítés és együttműködés 

 A projekt tartalmaz szférák közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton belüli 

együttműködést a jogosult településeken belül, hálózatosodást segít elő, hálózathoz 

való kapcsolódást valósít meg. 

 

VII. Nyilvánosság biztosítása 

 A nyilvánosság biztosítása érdekében a fejlesztést követően évente, minden május 31-

ig a fejlesztés aktuális állapotáról illetve az elért aktuális eredményekről max. 1 oldal 

terjedelemig, elérhetőségekkel, honlapon megjelentethető formátumú tájékoztatást 

küld a HACS részére elektronikus úton, a HACS a beküldéstől számított 3 napon belül 

a tájékoztatót a www.ktzve.hu honlapon megjelenteti. 

 

http://www.ktzve.hu/

