
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZER FALU- ÉS VIDÉKFEJLESZTŐ JELÖLÉS 

ESETÉN 
 

A falufejlesztésben eltöltött idő    max. 10 pont 

  ≤ 5 év    0 pont 

  5-10 év   4 pont 

  10-15 év    7 pont 

  ≥ 15 év    10 pont 

A falu- és vidékfejlesztő munkásságának hatóköre    max. 10 pont 

  1 település   4 pont 

  kistérség, minimum 3 település   1 pont 

  megye/régió   2 pont 

  országos   3 pont 

A falu- és vidékfejlesztő munka    max. 30 pont 

  
Hogyan járul hozzá a helyi és tágabb közösség jóllétéhez, 

értékeihez, problémái megoldásához? 
  5 pont 

  

Hogyan támaszkodik a helyi erőforrásokra, hogyan tudja 

motiválni a helyi közösség tagjait, hogyan épít a 

közösségben jelen lévő vagy menteni kívánt 

hagyományokra, egyéb kulturális elemekre? 

  5 pont 

  

Hogyan jelenik meg céljában, eredményében és/vagy a 

megközelítés módszertanában kreatív, újszerű, innovatív és 

jövőbe mutató megközelítés?  
  5 pont 

  

Fenntartható-e az általa elért eredmény, mérésre került-e a 

fejlesztés során elért társadalmi hatás, ha igen ennek 

mutatószámai? 
  5 pont 

  
Mennyire modellszerű, elterjeszthető az általa végzett 

tevékenység? 
  5 pont 

  
A falu- és vidékfejlesztő munkássága hogyan kapcsolódik az 

aprófalvak, falvak és vidéki térségek fejlesztéséhez? 
  5 pont 

Hálózati aktivitás    max. 20 

  

Tart-e fenn szakmai kapcsolatot helyi, kistérségi, megyei, 

regionális, országos szervezetekkel? Ha igen melyek ezek és 

mi a kapcsolat jellege (pl. tagsági viszony, közös tervezés, 

közös projektek/programok stb.)? 

  5 pont 

  
Az együttműködés intenzitása/mélysége, azaz a közös 

aktivitások száma, időtartama, elért személyek száma stb. 
  5 pont 

  

Az együttműködés során közösen használt erőforrások (pl. 

pénzügyi, emberi, szellemi, természetbeni) sokfélesége és 

mértéke. 

  5 pont 

  
Az együttműködés eredménye - mit ért el ténylegesen az 

együttműködés során pl. változást/cselekvést/bevételt. 
  5 pont 

  



A falu- és vidékfejlesztő értékelése    max. 30 pont 

  

A falu-és vidékfejlesztő teljesítménye, probléma 

érzékenysége, munkához való hozzáállása, emberi 

hozzáállása, rugalmassága, hitelessége. 

  10 pont 

  

A falufejlesztő hogyan tudja megszólítani egy közösség 

tagjait, mennyire kezdeményező, véleményformáló, 

példamutató? 

  10 pont 

  
A falu- és vidékfejlesztő jelenlétének, munkájának a 

közösségre gyakorolt hatása. 
  10 pont 

Alkalmassági feltételek   

  A díjat egy alkalommal lehet odaítélni.     

  

Nem részesíthető Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjban az 

a személy, aki ellen fegyelmi vagy büntetőeljárás van 

folyamatban, jogerős fegyelmi büntetés vagy büntető ítélet 

hatálya alatt áll. 

    

  
Nem részesíthető Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjban az 

a személy, aki gyakorló pártpolitikus vagy annak közeli 

hozzátartozója. 
    

 


