
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

9/2008. (I. 24.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi

közlekedési szolgáltatások fejlesztésére
igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  § (3) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A támogatás célja

1.  §

E ren de let sze rin ti tá mo ga tás cél ja a kis tér sé gi köz le ke -
dé si szol gál ta tá sok (kü lö nö sen a fa lu- és ta nya gond no ki
szol gál ta tá so kat, a továb biak ban együtt: szol gál ta tás) fej -
lesz té sé nek tá mo ga tá sá val a hát rá nyos hely ze tû, szol gál ta -
tás hi á nyos kis te le pü lé sek és ta nyák esély egyen lõ sé gé nek
nö ve lé se, az ott élõk élet fel té te le i nek ja ví tá sa, a köz szol -
gál ta tá sok hoz való hoz zá ju tás és a szo ci á lis alap el lá tá sok
ki épí té sé nek elõ se gí té se, a te le pü lé sek szol gál ta tá si funk -
ci ó i nak bõ ví té se, kö zös ség fej lesz tés, va la mint jobb élet -
mi nõ ség el éré se.

Fogalommeghatározás

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) kis tér sé gi köz le ke dé si szol gál ta tá sok: e ren de let

1. szá mú mel lék le te sze rin ti föld raj zi te rü le ten, egy adott
te le pü lé sen vagy együtt mû kö dõ te le pü lé sek, il let ve ta nyás 
tér ség(ek) te rü le tén kü lö nö sen az aláb bi szol gál ta tá sok el -
lá tá sa: köz re mû kö dés az ét kez te tés ben, a házi se gít ség -
nyúj tás ban, a kö zös sé gi és szo ci á lis in for má ci ók szol gál ta -
tá sá ban; az egész ség ügyi el lá tás hoz való hoz zá ju tás biz to -
sí tá sa (há zi or vo si ren de lés re, va la mint egyéb egész ség -
ügyi in téz mény be szál lí tás, gyógy szer ki vál tás, gyó gyá sza -
ti se géd esz kö zök höz való hoz zá ju tás biz to sí tá sa); óvo -
dás-, is ko lás ko rú gyer me kek, nyug dí jas ko rú ak szál lí tá sa;
kö zös sé gi, mû ve lõ dé si, sport-, sza bad idõs te vé keny sé gek,
egyé ni hi va ta los ügyek in té zé sé nek szer ve zé se, se gí té se;

la kos sá gi igé nyek to váb bí tá sa; a fa lu- és ta nya gond no ki
szol gá lat mû köd te té sé vel kap cso la tos te en dõk el lá tá sa;
va la mint egyéb alap szol gál ta tá sok biz to sí tá sá ban való
köz remûködés, 

b) non pro fit szer ve zet: a köz hasz nú szer ve ze tek rõl
 szóló 1997. évi CLVI. tör vény 2.  § (1) be kez dé sé nek
a), b), d), g), va la mint k) pont ja sze rin ti szer ve zet.

A támogatás tárgya, mértéke,
az elszámolható kiadások

3.  §

(1) Vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás ve he tõ igény be:
a) új szol gál ta tás lét re ho zá sa, va la mint a már mû kö dõ

szol gál ta tás kap csán új gép jár mû be szer zé sé re;
b) a be szer zett gép jár mû aka dály men te sí té sé re;
c) a biz ton sá gos köz le ke dés fel té te le it meg te rem tõ – az

1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott – ki egé szí tõ esz kö -
zök, be ren de zé sek be szer zé sé re.

(2) Az (1) be kez dés b) és c) pont já ban meg ha tá ro zott
esz kö zök be szer zé se ki zá ró lag az (1) be kez dés a) pont já -
ban meg ha tá ro zott gép jár mû be szer zés sel együtt ké rel -
mez he tõ.

(3) El szá mol ha tó ki adá sok az aláb bi ak:
a) a tá mo ga tott célt szol gá ló gép jár mû be szer zé si ér té -

ke;
b) a be szer zett gép jár mû át ala kí tá sá nak, aka dály men te -

sí té sé nek költ sé ge;
c) a biz ton sá gos köz le ke dés fel té te le it meg te rem tõ ki -

egé szí tõ esz kö zök költ sé ge.

4.  §

(1) A tá mo ga tás mér té ke leg fel jebb 40 000 eu ró nak
meg fe le lõ fo rint összeg.

(2) A tá mo ga tás ará nya az összes el szá mol ha tó ki adás
100%-a.

A támogatás igénybevételének feltételei

5.  §

(1) Tá mo ga tás ra jo go sult az e ren de let 1. szá mú mel lék -
le te sze rin ti te le pü lé sen mû kö dõ te le pü lé si ön kor mány zat,
ön kor mány za ti tár su lás, va la mint szék hellyel, il let ve te -
lep hellyel ren del ke zõ non pro fit szer ve zet (a továb biak -
ban: ügy fél).

(2) Az e ren de let 1/a. szá mú mel lék le te sze rin ti te le pü lé -
sen mû kö dõ, va la mint szék hellyel, il let ve te lep hellyel ren -
del ke zõ ügy fél ese tén csak a te le pü lés kül te rü le tén (ta nyás
tér sé gé ben) meg va ló su ló fej lesz tés tá mo gat ha tó.
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(3) A be szer zés ál tal meg va ló su ló fej lesz tés nek a fa lu-
és ta nya gond no ki szol gál ta tás ese tén a sze mé lyes gon dos -
ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz mé nyek szak mai fel ada ta i ról
és mû kö dé sük fel té te le i rõl  szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM
ren de let nek meg fe le lõ szak mai prog ra mon kell ala pul nia.

(4) A (3) be kez dés tõl el té rõ szol gál ta tás ese tén a be szer -
zés ál tal meg va ló su ló fej lesz tés szak mai prog ram já nak tar -
tal maz nia kell:

a) a szol gál ta tás cél ját, fel ada tát, 
b) az el lá tot tak kö rét, 
c) a fel adat el lát ás szak mai tar tal mát, mód ját, a biz to sí -

tott szol gál ta tá sok for má it, kö rét, rend sze res sé gét, 
d) a szol gál ta tás igény be vé te lé nek mód ját, 
e) a szol gál ta tó és az igény be vevõ kö zöt ti kap cso lat -

tar tás mód ját, 
f) az el lá tot tak és a szo ci á lis szol gál ta tást vég zõk jo ga i -

nak vé del mé vel kap cso la tos sza bá lyo kat, 
g) a szol gál ta tás ról  szóló tá jé koz ta tás he lyi mód ját.

(5) A be szer zen dõ gép jár mû nek leg alább 8+1 fé rõ he -
lyes, egy te rû, leg alább 100 LE mo tor tel je sít mé nyû, há tul -
nyí ló aj tós, a Gép jár mû ka ta ló gus a kis tér sé gi köz le ke dé si
szol gál ta tá sok fej lesz té sé hez címû, az Irá nyí tó Ha tó ság
(a továb biak ban: IH) ál tal hi va ta los köz le mény for má já -
ban ki adan dó, leg ké sõbb a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá -
ra nyit va álló idõ szak elsõ nap ját meg elõ zõ mun ka na pig
bõ vít he tõ gép jár mû ka ta ló gus ban meg ha tá ro zott tí pu sú
gép jár mû nek kell len nie.

(6) Az (5) be kez dés sze rin ti köz le mény köz zé té te lét
köve tõen a gép jár mû ka ta ló gus ban nem sze rep lõ gép jár -
mû vek fel vé te le cél já ból az IH ál tal rend sze re sí tett for ma -
nyom tat vá nyon az IH-hoz a gép jár mû for gal ma zók ké rel -
met nyújt hat nak be. Az IH a ké re lem rõl an nak be nyúj tá sá -
tól szá mí tott har minc na pon be lül dönt.

(7) A be szer zen dõ gép jár mû nek ren del kez nie kell a biz -
ton sá gos köz le ke dés fel té te le it meg te rem tõ, kö te le zõ en
be épí ten dõ, a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ki egé -
szí tõ esz kö zök kel.

A támogatási kérelem benyújtása

6.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met 2008. már ci us 1. és 2008. má -
jus 1. kö zött, ezt köve tõen éven te ja nu ár 1. és már ci us 1.
kö zött kell be nyúj ta ni a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té -
si Hi va tal (a továb biak ban: MVH) ál tal rend sze re sí tett for -
ma nyom tat vá nyon írott for má ban.

(2) Az ügy fél há rom éven te ki zá ró lag egy gép jár mû tá -
mo ga tá sá ra nyújt hat be ké rel met. Az adott tá mo ga tá si ha -
tá ro zat kéz hez vé te lé nek évét kö ve tõ har ma dik nap tá ri év -
ben jo go sult az ügy fél új tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá ra.

(3) A (2) be kez dés tõl el té rõ en ki zá ró lag kül te rü le ten
(ta nyás tér ség ben) meg va ló su ló szol gál ta tás ese tén az
ügy fél nap tá ri éven te egy gép jár mû tá mo ga tá sá ra nyújt hat
be ké rel met.

(4) A tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell:

a) he lyi ön kor mány zat, il let ve ön kor mány za ti tár su lás
ügy fél ese tén az érin tett ön kor mány zat(ok) kép vi se lõ-tes -
tü le té nek a szol gál ta tás fej lesz tés szük sé ges sé gé rõl  szóló
ha tá ro za tát tar tal ma zó jegy zõ könyv hi te les má so la tát, va -
la mint fel adat át adás ese tén az érin tett ön kor mány zat(ok)
kép vi se lõ-tes tü le té nek ar ról  szóló ha tá ro za tát tar tal ma zó
jegy zõ könyv hi te les má so la tát, hogy a szol gál ta tást más
szer ve zet tel kö tött fel adat el lát ási szer zõ dés ke re té ben
 kívánja mû köd tet ni;

b) non pro fit szer ve zet ügy fél ese tén a be jegy zést iga -
zoló ok irat hi te les má so la tát;

c) az 5.  § sze rin ti szak mai prog ra mot;

d) ta nyá(ka)t érin tõ el lá tás ese tén tér kép váz la tot az
 ellátandó te rü let rõl, az el lá tot tak lét szá má nak feltünteté -
sével;

e) az ér té ke lés hez az e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben
meg ha tá ro zott iga zo lá so kat, nyi lat ko za to kat, do ku men tu -
mo kat.

(5) Az ügy fél nyi lat ko zat ban vál lal ja, hogy

a) az e ren de let alap ján be szer zen dõ gép jár mû re – leg -
ké sõbb az utol só ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sá ig –
CASCO és kö te le zõ fe le lõs ség biz to sí tást köt és azt az üze -
mel te té si kö te le zett sé gé nek idõ sza ka alatt fenn tart ja;

b) biz to sít ja az e ren de let alap ján be szer zen dõ gép jár -
mû zárt he lyen tör té nõ tá ro lá sát az üze mel te té si kö te le zett -
sé gé nek idõ sza ka alatt;

c) az e ren de let alap ján be szer zett gép jár mû vel a szol -
gál ta tást in gye ne sen lát ja el.

(6) E ren de let alap ján be nyúj tott tá mo ga tá si ké re lem -
hez – az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap
társ fi nan szí ro zá sá ban meg va ló su ló tá mo ga tá sok igény be -
vé te lé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 23/2007. (IV. 17.)
FVM ren de let 27.  §-ának e) pont já ban fog lal tak tól elté -
rõen – pénz ügyi ter vet nem kell csa tol ni.

A támogatási kérelem elbírálása

7.  §

A tá mo ga tá si ké rel met az MVH az e ren de let ben meg -
ha tá ro zott fel té te lek sze rint bí rál ja el, és a 3. szá mú mel -
lék let ben meg ha tá ro zott pon to zá si rend szer alap ján vég -
zett ér té ke lés sel, va la mint a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék -
fej lesz té si, va la mint ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb
in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl
 szóló 2007. évi XVII. tör vény 32.  § (1) be kez dé sé nek
c) pont ja sze rin ti rang sor ál lí tá sá val dön tést hoz.
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A ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sa

8.  §

(1) A ki fi ze té si ké rel met 2008-ban:
a) szep tem ber 1–30.;
b) de cem ber 1–31.

kö zött kell be nyúj ta ni.

(2) A ki fi ze té si ké rel met 2009-tõl kez dõ dõ en éven te:
a) áp ri lis 1–30.;
b) jú li us 1–31.;
c) ok tó ber 1–31.

kö zött kell be nyúj ta ni.

(3) Az utol só ki fi ze té si ké re lem hez csa tol ni kell:
a) új fa lu- és ta nya gond no ki szol gál ta tás lét re ho zá sa

ese tén a ké rel met be fo ga dó ha tó ság ál tal ki adott, a mû kö -
dé si en ge dély be fo ga dá sá ról  szóló iga zo lást, 

b) már mû kö dõ fa lu- és ta nya gond no ki szol gál ta tás
ese tén a mû kö dé si en ge dély hi te les má so la tát, 

c) ha a fa lu- és ta nya gond no ki szol gál ta tást non pro fit
szer ve zet lát ja el, ak kor a fel adat el lát ási szer zõ dés hi te les
má so la tát, 

d) a gép jár mû re vo nat ko zó adás vé te li szer zõ dést vagy
an nak hi te les má so la tát.

Jogkövetkezmények

9.  §

(1) Ha az ügy fél nem tel je sí ti a 6.  § (5) be kez dé sé nek
b) vagy c) pont já ban fog lal ta kat, ak kor az ügy fél egy al ka -
lom mal, kö te le zett sé gen ként a tá mo ga tá si összeg
30%-ának vissza fi ze té sé re kö te les.

(2) Ha ké sõbb meg ál la pí tás ra ke rül, hogy az ügy fél a
3. szá mú mel lék let Szak mai ré szé nek 1. pont já ban, Szak -
mai fel adat el lát ás ré szé nek 1–5. pont ja i ban, a Komp le xi -
tás ré szé nek 1. pont já ban, va la mint a Ho ri zon tá lis szem -
pon tok ré szé nek 3. pont já ban meg ha tá ro zott pon to zá si
rend szer alap ján ka pott pont szá má nál ke ve sebb pont szám -
ra lett vol na jo go sult, ak kor az ügy fél egy al ka lom mal,
pont szá mon ként a tá mo ga tá si összeg 5%-ának vissza fi ze -
té sé re kö te les.

(3) Ha a ké rel me zõ a 6.  § (5) be kez dé sé ben sze rep lõ fel -
té te lek nek, il let ve a szak mai prog ram já ban vál lalt kö te le -
zett sé ge i nek – az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
jog kö vet kez mény al kal ma zá sa után – az MVH ál ta li fel -
szó lí tást köve tõen 15 na pon be lül nem tesz ele get, ak kor
is mé tel ten az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott jog kö -
vet kez mé nyek al kal ma zan dók.

Záró rendelkezés

10.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11.  §

Ez a ren de let az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz -
té si Alap ból nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról  szóló 
1698/2005/EK ta ná csi ren de let 56. cik ké nek vég re haj tá sá -
hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

1. számú melléklet
a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelethez

A 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet alapján a kistérségi
közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehetõ 
támogatások esetén a fejlesztéssel érintett települések

(5000 fõ alatti vagy 100 fõ/km2 népsûrûség alatti
községek, kivéve a budapesti agglomeráció

településeit és a kistérségi központokat)

Aba li get
Aba sár
Aba ú jal pár
Aba új kér
Aba új lak
Aba új szol nok
Aba új vár
Abda
Abod
Áb ra hám hegy
Acsa
Acsád
Acsa lag
Ács tesz ér
Ad ács
Ádánd
Ad ász te vel
Ador ján há za
Ad or jás
Ág
Ágas egy há za
Ág fal va
Agg te lek
Agya gosszer gény
Ajak
Aka
Akasz tó
Alacs ka
Alap
Alattyán
Al csút do boz
Al deb rõ
Al gyõ

2008/11. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 551



Ali bán fa
Al ma mel lék
Al más fü zi tõ
Al más há za
Al más ka ma rás
Al más ke reszt úr
Ál mosd
Al só be rec ki
Al só bo gát
Al só dob sza
Al só gagy
Al só mo cso lád
Al só ná na
Al só ne mes apá ti
Al só nyék
Al só örs
Al só pá hok
Al só pe tény
Al só rajk
Al só reg mec
Al só szen ter zsé bet
Al só szen ti ván
Al só szent már ton
Al só szöl nök
Al só szu ha
Al só te le kes
Al só told
Al só új lak
Al só va dász
Amb róz fal va
Anarcs
An docs
An dor nak tá lya
And rás fa
An na völgy
Apá ca tor na
Apagy
Apaj
Apar hant
Apát fal va
Apá tist ván fal va
Apát va rasd
Apc
Ápor ka
Apos tag
Ara nyos apá ti
Ara nyos ga dány
Arka
Arló
Ar nót
Árok tõ
Ár pád ha lom
Ár pás
Ár tánd
Ásott ha lom
Ás vány rá ró

Asza ló
Ász ár
Aszó fõ
Áta
Átány
At kár
At ta la
Bab arc
Bab arc szõ lõs
Ba bó csa
Bá bony me gyer
Ba bos döb ré te
Ba bót
Bács bo kod
Bács bor sód
Bácsszent györgy
Bácsszõ lõs
Ba da csony tör de mic
Bag
Ba ga mér
Bag lad
Ba god
Bá gyog szo vát
Baj
Ba ján se nye
Baj na
Ba jót
Bak
Bak há za
Ba kó ca
Ba kon szeg
Ba ko nya
Ba kony bánk
Ba kony bél
Ba kony cser nye
Ba kony gyi rót
Ba kony já kó
Ba kony kop pány
Ba kony kú ti
Ba kony ná na
Ba ko nyosz lop
Ba kony pé terd
Ba kony pö lös ke
Ba kony ság
Ba kony sár kány
Ba kony szen ti ván
Ba kony szent ki rály
Ba kony szent lász ló
Ba kony szom bat hely
Ba kony szücs
Ba kony ta má si
Baks
Bak sa
Bak ta kék
Bak tüt tös
Ba lajt
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Ba lás tya
Ba la ton
Ba la to na ka li
Ba la ton be rény
Ba la ton csi csó
Ba la to ne de rics
Ba la to nend réd
Ba la ton feny ves
Ba la ton fõ ka jár
Ba la ton gyö rök
Ba la ton he nye
Ba la ton ke ne se
Ba la ton ke reszt úr
Ba la ton ma gya ród
Ba la ton má ria für dõ
Ba la ton õszöd
Ba la ton ren des
Ba la ton sza ba di
Ba la ton szár szó
Ba la ton sze mes
Ba la ton szent györgy
Ba la ton sze pezd
Ba la ton szõ lõs
Ba la ton ud va ri
Ba la ton új lak
Ba la ton vi lá gos
Ba lin ka
Bal ló szög
Ba lo gu nyom
Ba lo ta szál lás
Bal sa
Bál vá nyos
Bana
Bánd
Bán fa
Bán hor vá ti
Bánk
Bá nok szent györgy
Bán ré ve
Bár
Ba ra bás
Ba racs
Ba racs ka
Bá ránd
Ba ra nya híd vég
Ba ra nya je nõ
Ba ra nya szent györgy
Bar bacs
Bár dud var nok
Bar la hi da
Bár na
Bar nag
Bár so nyos
Ba sal
Bas kó
Báta

Bá ta a pá ti
Baté
Bát mo nos tor
Bá tor
Bá tor li get
Bá tya
Batyk
Bá za ke rettye
Ba zsi
Béb
Be cse hely
Becs ke
Becs ke há za
Becs völ gye
Be deg kér
Bedõ
Bejc gyer tyá nos
Bé kás
Be kecs
Bé kés sám son
Bé késszen tand rás
Be köl ce
Bé la vár
Be lecs ka
Be led
Be leg
Be lez na
Bél me gyer
Be lo i an nisz
Bel sõ sárd
Bel várd gyu la
Benk
Bé nye
Bér
Bér bal ta vár
Ber cel
Be reg da róc
Be reg su rány
Be rek bö ször mény
Be rek für dõ
Be re mend
Be ren te
Be ret
Ber ke nye
Ber kesd
Ber kesz
Ber ne ce ba rá ti
Ber zék
Ber zen ce
Be sen ce
Be se nyõd
Be se nyõ te lek
Be seny szög
Bes nyõ
Besz te rec
Be ze dek
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Be ze nye
Be ze réd
Bezi
Bi csérd
Bi har dancs há za
Bi har nagy ba jom
Bi har tor da
Bi ha rug ra
Bi kács
Bi kal
Biri
Bir ján
Bis se
Boba
Boc föl de
Bo co nád
Bó csa
Bocs ka
Bocs ka i kert
Boda
Bo dajk
Bod mér
Bo do lya bér
Bo don hely
Bo dony
Bo dor fa
Bod rog
Bod rog ha lom
Bod rog ke resz túr
Bod rog kis fa lud
Bod ro go la szi
Bód va len ke
Bód va rá kó
Bód va szi las
Bo gács
Bo gád
Bo gád mind szent
Bog dá sa
Bo gyisz ló
Bo gyosz ló
Bojt
Bó ka há za
Bo kod
Bo kor
Bol dog
Bol dog asszony fa
Bol dog kõ új fa lu
Bol dog kõ vár al ja
Bold va
Bol hás
Bol hó
Bon cod föl de
Bony hád va rasd
Bonnya
Bor dány
Bor gá ta

Bor jád
Bo ro ta
Bors fa
Bor sod bó ta
Bor sod geszt
Bor so di ván ka
Bor sod szent györgy
Bor sod szi rák
Bor sos be rény
Bor ször csök
Bor za vár
Bos ta
Bot pa lád
Boty ka pe terd
Boz zai
Bo zsok
Bózs va
Bõ
Bõcs
Böde
Bö de há za
Bö göt
Bö gö te
Bö hö nye
Bö köny
Bölcs ke
Bõny
Börcs
Bör zön ce
Bõ sár kány
Bõ szén fa
Bu csa
Bu csu
Bú csú szent lász ló
Bu csu ta
Bu gac
Bu gac pusz ta há za
Bu gyi
Buj
Bu ják
Bu zsák
Bükk áb rány
Bükk ara nyos
Bükk mo gyo rósd
Bük kösd
Bükk szék
Bükk szen ter zsé bet
Bükk szent ke reszt
Bükk szent már ton
Bükk zsérc
Bü rüs
Büs sü
Büt tös
Cák
Ca kó há za
Cece
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Cé gény dá nyád
Ceg léd ber cel
Ce red
Cher nel há za da mo nya
Ci bak há za
Cikó
Ci rák
Cún
Csa ba csûd
Csa ba sza ba di
Csab di
Csab ren dek
Csá ford já nos fa
Csa holc
Csaj ág
Csá kány
Csá kány do rosz ló
Csák be rény
Csák vár
Csa ná dal ber ti
Csa ná da pá ca
Csa nád pa lo ta
Csá nig
Csány
Csá nyosz ró
Csany te lek
Csa pi
Csa pod
Csár da szál lás
Csar nó ta
Csa ro da
Csá szár
Csá szár töl tés
Csász ló
Csá tal ja
Csa tár
Csa ta szög
Csat ka
Csá voly
Cse bény
Csé cse
Cse göld
Cseh bá nya
Cse hi
Cse hi mind szent
Csém
Cse mõ
Csem pesz ko pács
Csen ge le
Csen ger si ma
Csen ge rúj fa lu
Csen gõd
Csé nye
Cse nyé te
Csép
Csé pa

Csér
Cser di
Cser én fa
Cse rép fa lu
Cse rép vár al ja
Cser hát ha láp
Cser hát su rány
Cser hát szen ti ván
Cser ke szõ lõ
Cser kút
Cser nely
Cser szeg to maj
Cser ta la kos
Cser tõ
Csesz nek
Cseszt reg
Cseszt ve
Cse tény
Csév ha raszt
Csib rák
Csi ké ria
Csi kós tõt tõs
Csik vánd
Csin cse
Csip ke rek
Csi tár
Cso bád
Cso baj
Csó ka kõ
Cso ko nya vi son ta
Csok va o mány
Csol nok
Csó lyos pá los
Cso ma
Csom bárd
Cson ka hegy hát
Cson ka mind szent
Cso pak
Csór
Csót
Csö de
Csög le
Csök mõ
Csö köly
Csö mend
Csö mö dér
Csön ge
Csör nye föld
Csö rög
Csö röt nek
Csõsz
Csõ vár
Csur gó nagy mar ton
Dab ronc
Dab rony
Dad
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Dág
Dáka
Dal mand
Da mak
Dá móc
Dán szent mik lós
Dány
Da ra bos hegy
Da rány
Dar nó
Dar nó zse li
Da ru szent mik lós
Dar vas
Dá vod
De ber csény
Deb ré te
Decs
Dé des ta pol csány
Dég
Dej tár
Dem jén
Dencs há za
Dé nes fa
De re kegy ház
Deszk
De tek
Detk
Dinnye ber ki
Di ós be rény
Di ós je nõ
Di ós kál
Di ós visz ló
Doba
Do boz
Dob ri
Dob ron hegy
Dóc
Do ma há za
Do ma szék
Domb egy ház
Domb ira tos
Do mony
Do mosz ló
Dor mánd
Do rog há za
Doz mat
Dö bör hegy
Döb rö ce
Döb rö köz
Döb rön te
Döge
Dö mös
Döm söd
Dör
Dör gi cse
Dö rös ke

Dötk
Dö vény
Drág szél
Drá va cse hi
Drá va cse pely
Drá va fok
Drá va gár dony
Drá va i vá nyi
Drá va ke resz túr
Drá va pal ko nya
Drá va pis ki
Drá va sza bolcs
Drá va szer da hely
Drá vasz tá ra
Drá va ta má si
Dré gely pa lánk
Du bi csány
Du dar
Duka
Du na al más
Du na egy há za
Du na fal va
Du na ki li ti
Du na pa taj
Du na re me te
Du na szeg
Du na szek csõ
Du na szent be ne dek
Du na szent györgy
Du na szent mik lós
Du na szent pál
Du na szi get
Du na te tét len
Dus nok
Dúzs
Eber gõc
Ebes
Écs
Ecséd
Ecseg
Ecseg fal va
Ecseny
Edde
Edve
Ege rág
Ege ral ja
Ege ra ra csa
Eger bak ta
Eger bocs
Eger cse hi
Eger far mos
Eger lö võ
Eger sza lók
Eger szó lát
Éger szög
Eger vár
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Eger völgy
Egye d
Egyek
Egy há zas den ge leg
Egy há zas fa lu
Egy há zas ger ge
Egy há zas ha rasz ti
Egy há zas he tye
Egy há zas hol lós
Egy há zas ke szõ
Egy há zas ko zár
Egy há zas rá dóc
El lend
Elõ szál lás
En csencs
End re fal va
End rõc
Ene se
Eper jes
Eper jes ke
Ep lény
Epöl
Er dõ bé nye
Er dõ hor vá ti
Er dõ kö vesd
Er dõ kürt
Er dõs má rok
Er dõs mecs ke
Er dõt ar csa
Er dõ te lek
Erk
Ér pa tak
Ér sek csa nád
Ér sek hal ma
Ér sek vad kert
Ér tény
Er zsé bet
Esz tár
Esz te reg nye
Esz ter gály hor vá ti
Ete
Etes
Etyek
Fá bi án há za
Fá bi án se bes tyén
Fá cán kert
Fadd
Fáj
Fajsz
Fan csal
Fa rád
Far kas gye pû
Far kas lyuk
Far mos
Fa ze kas bo da
Fe dé mes

Fe hér tó
Fe hér vár csur gó
Fe ked
Fe ke te er dõ
Fel csút
Fel deb rõ
Fel gyõ
Fel péc
Fel sõ be rec ki
Fel sõ csa tár
Fel sõ dob sza
Fel sõ eger szeg
Fel sõ gagy
Fel sõ já nos fa
Fel sõ ke le csény
Fel sõ la jos
Fel sõ ma rác
Fel sõ mo cso lád
Fel sõ ná na
Fel sõ nyá rád
Fel sõ nyék
Fel sõ örs
Fel sõ pá hok
Fel sõ pe tény
Fel sõ rajk
Fel sõ reg mec
Fel sõ szen ter zsé bet
Fel sõ szen ti ván
Fel sõ szent már ton
Fel sõ szöl nök
Fel sõ tár kány
Fel sõ te le kes
Fel sõ told
Fel sõ va dász
Fé nyes lit ke
Fe nyõ fõ
Fe renc szál lás
Fer tõ boz
Fer tõ end réd
Fer tõ ho mok
Fer tõ rá kos
Fer tõ szent mik lós
Fer tõ szép lak
Fiad
Fil ke há za
Fi tye ház
Fok tõ
Fo lyás
Fonó
Fony
For rás kút
For ró
Föl de ák
Föl des
Fõ nyed
Fu ló kércs
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Fur ta
Füle
Fü lesd
Fü löp
Fü löp há za
Fü löp ja kab
Fü löp szál lás
Fül pös da róc
Für ged
Fü zér
Fü zér ka ja ta
Fü zér kom lós
Fü zér rad vány
Fûz völgy
Gá bor ján
Gá bor ján há za
Ga csály
Ga dács
Ga dány
Gad na
Gá do ros
Ga gya pá ti
Gagy bá tor
Gagy ven dé gi
Ga lam bok
Gal ga gu ta
Gal ga györk
Gal ga hé víz
Gal ga má csa
Gá los fa
Gal vács
Ga más
Gan na
Gánt
Gara
Ga ráb
Ga ra bonc
Ga rad na
Gar bolc
Garé
Gasz tony
Gát ér
Gá va ven csel lõ
Géb er jén
Ge cse
Gé der lak
Gé gény
Ge lej
Ge lé nes
Gel lén há za
Gel se
Gel se szi get
Gem zse
Gen csa pá ti
Gér ce
Ger de

Ge ren dás
Ge ré nyes
Ge resd lak
Ger jen
Ger se ka rát
Geszt
Gesz tely
Gesz te réd
Gé tye
Gic
Gige
Gil ván fa
Gi rincs
Gó gán fa
Go lop
Gom ba
Gom bos szeg
Gór
Gor di sa
Gosz to la
Göd re
Göl le
Gö mör szõ lõs
Gönc rusz ka
Gö nyû
Gör be há za
Gör csöny
Gör csöny do bo ka
Gör ge teg
Gõs fa
Grá bóc
Gu lács
Gu tor föl de
Gya ló ka
Gya nó ge re gye
Gyar mat
Gyé ké nyes
Gye nes di ás
Gye pü ka ján
Gyer mely
Gyód
Gyó ró
Gyö mö re
Gyöngy fa
Gyön gyös fa lu
Gyön gyös ha lász
Gyön gyös mel lék
Gyön gyös oro szi
Gyön gyös pa ta
Gyön gyös soly mos
Gyön gyös tar ján
Gyönk
Gyõ rasszony fa
Gyö re
György tar ló
Györ köny
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Gyõr la da mér
Gyõ röcs ke
Gyõr ság
Gyõr sö vény ház
Gyõr sze me re
Gyõr te lek
Gyõ rúj fa lu
Gyõr vár
Gyõr zá moly
Gyugy
Gyu la há za
Gyu laj
Gyu la ke szi
Gyú ró
Gyü gye
Gyü re
Gyû rûs
Hács
Ha gyá ros bö rönd
Ha hót
Haj dú ba gos
Haj dú szo vát
Haj más
Haj más kér
Ha jós
Ha las tó
Ha lá szi
Ha lim ba
Hal maj
Hal ma jug ra
Ha logy
Hang ács
Han gony
Han tos
Ha rasz ti fa lu
Harc
Har ka
Har ka kö töny
Há rom fa
Há rom hu ta
Har sány
Hárs kút
Har ta
Hás ságy
Hé der vár
Hed re hely
He gyesd
He gyes ha lom
Hegy fa lu
Hegy hát ho dász
Hegy hát ma róc
Hegy hát sál
Hegy hát szent ja kab
Hegy hát szent már ton
Hegy hát szent pé ter
Hegy kõ

Hegy ma gas
Hegy meg
Hegy szent már ton
Hé ha lom
Hej ce
He jõ bá ba
He jõ ke resz túr
He jõ kürt
He jõ pa pi
He jõ sza lon ta
He les fa
Hel vé cia
Hen ci da
Hen cse
Her ceg kút
Her ceg szán tó
He réd
Hé reg
He ren csény
He resz nye
Her mán szeg
Her nád
Her nád bûd
Her nád cé ce
Her nád kak
Her nád kércs
Her nád né me ti
Her nád pet ri
Her nád szen tand rás
Her nád szur dok
Her nád vé cse
Her nyék
Hét
He te fe jér cse
He tes
Het ve hely
He tye fõ
He ves ara nyos
He ves ve ze kény
Hé víz györk
Hi das
Hi das né me ti
Hi deg kút
Hi deg ség
Hid vé gar dó
Hi mes há za
Hi mod
Hi rics
Ho bol
Ho dász
Hol lád
Hol ló há za
Hol ló kõ
Ho mok bö dö ge
Ho mok ko má rom
Ho mok mégy
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Ho mok szent györgy
Ho mo rúd
Hom rogd
Hont
Hor pács
Hort
Hor to bágy
Hor vát her te lend
Hor vát lö võ
Hor vát zsi dány
Hosszú he tény
Hosszú pá lyi
Hosszú pe resz teg
Hosszú víz
Hosszú völgy
Hosz tót
Hot tó
Hõ gyész
Hö vej
Hu gyag
Hu nya
Huny ad fal va
Husz tót
Iba fa
Ibor fia
Igal
Igar
Ig ri ci
Iha ros
Iha ros be rény
Iker vár
Ik lad
Ik lan be rény
Ik lód bör dõ ce
Ik rény
Iliny
Ilk
Il locs ka
Imo la
Im re hegy
Ináncs
Inárcs
Inke
Ipacs fa
Ipoly da másd
Ipoly tar nóc
Ipoly töl gyes
Ipoly ve ce
Ireg szem cse
Iro ta
Is pánk
Is ten me ze je
Ist ván di
Isz ka szent györgy
Isz káz
Isz ti mér

Ivád
Iván
Iván battyán
Ivánc
Iván csa
Iván dár da
Iz mény
Izsó fal va
Já gó nak
Ják
Ja kab szál lás
Ják fa
Ják fal va
Jákó
Jánd
Jánk maj tis
Já nos há za
Já nos hi da
Jár dán há za
Jár mi
Jásd
Jász ágó
Jász al só szent györgy
Jász bol dog há za
Jász dó zsa
Jász fel sõ szent györgy
Já szi vány
Jász já kó hal ma
Jász ka ra je nõ
Jász kis ér
Jász la dány
Jász szen tand rás
Jász szent lász ló
Jász te lek
Jéke
Jenõ
Jo ba há za
Job bá gyi
Jós va fõ
Juta
Ka cor lak
Kács
Ka csó ta
Ka jár péc
Ka já szó
Kaj dacs
Ka kasd
Ká kics
Ka kucs
Kál
Ka laz nó
Káld
Kál ló
Kal lósd
Kál ló sem jén
Kál mán csa
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Kál mán há za
Ká lóc fa
Ká loz
Kám
Ka mond
Ka mut
Kánó
Kán tor já no si
Kány
Ká nya
Ká nya vár
Ka polcs
Ká pol na
Ká pol nás nyék
Ka poly
Ka pos fõ
Ka pos gyar mat
Ka pos ho mok
Ka pos ke reszt úr
Ka pos mé rõ
Ka pos pu la
Ka pos új lak
Ka posszek csõ
Ka pos szer da hely
Káp ta lan fa
Káp ta lan tó ti
Kára
Ka rá csond
Ka rád
Kar akó
Ka ra kó ször csök
Ka ran csal ja
Ka rancs be rény
Ka rancs ke szi
Ka rancs la puj tõ
Ka rancs ság
Ká rász
Kar csa
Kar dos
Kar dos kút
Kar macs
Ká roly há za
Ka ros
Ká sád
Kas kan tyú
Kas té lyos dom bó
Ka sza per
Ka szó
Ka tád fa
Ka ta fa
Ká toly
Katy már
Káva
Ká vás
Ka zár
Kázs márk

Ka zsok
Kecs kéd
Ke hi da kus tány
Kék
Kék cse
Ké ked
Ké kesd
Kék kút
Kel ebia
Ke léd
Ke le mér
Ké les ha lom
Ke le víz
Ke men ce
Ke men dol lár
Ke me nes hõ gyész
Ke me nes ká pol na
Ke me nes ma ga si
Ke me nes mi hály fa
Ke me nes pál fa
Ke me nes söm jén
Ke me nes szent már ton
Ke me nesszent pé ter
Ke mén fa
Ké mes
Ke mes ta ród fa
Kem se
Ke néz
Ke néz lõ
Ken gyel
Ke nye ri
Ker ca szo mor
Ker cse li get
Ke re csend
Ke re cseny
Ke re ki
Ke rék te le ki
Ke resz té te
Ker ka ba ra bás
Ker ka fal va
Ker ka ku tas
Ker kás ká pol na
Ker ka szent ki rály
Ker ka tes kánd
Kér sem jén
Ker ta
Ker tész szi get
Ke szeg
Kesz nyé ten
Ke szõ hi deg kút
Kesz tölc
Ke szü
Két bo dony
Két egy há za
Két hely
Két pó
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Két sop rony
Két új fa lu
Két völgy
Kéty
Ke ver mes
Ki li mán
Kim le
Kin cses bá nya
Ki ráld
Ki rály egy há za
Ki rály he gyes
Ki rály szen tist ván
Kis apá ti
Kis apos tag
Ki sar
Ki sasszond
Kis asszony fa
Kis ba bot
Kis bá gyon
Kis bajcs
Kis ba jom
Kis bár apá ti
Kis bár kány
Kis be rény
Kis ber zseny
Kis besz ter ce
Kis bo dak
Kis bu csa
Kis bud mér
Kis csécs
Kis cse hi
Kis csõsz
Kis dér
Kis dob sza
Kis domb egy ház
Kis do rog
Kis ecset
Kis fa lud
Kis fü zes
Kis gör bõ
Kis gya lán
Kis gyõr
Kis haj más
Kis har sány
Kis har tyán
Kis he rend
Kis hó dos
Kis hu ta
Ki sig mánd
Kis ja kab fal va
Kis kas sa
Kis ki nizs
Kis kor pád
Kis kun lac há za
Kis ku tas
Kis láng

Kis lé ta
Kis lip pó
Kis lõd
Kis má nyok
Kis mar ja
Kis ma ros
Kis na mény
Kis ná na
Kis né me di
Kis nyá rád
Kis pa lád
Kis pá li
Kis pi rit
Kis rá kos
Kis ré cse
Kis roz vágy
Kis si ká tor
Kis som lyó
Kis ta má si
Kis ta pol ca
Kis to kaj
Kis tol mács
Kis tor más
Kis tót fa lu
Ki su nyom
Kis var sány
Kis vá sár hely
Kis va szar
Kis vej ke
Ki szom bor
Kis zsi dány
Kis szál lás
Kis szé kely
Kissze ke res
Kis szent már ton
Kis szi get
Kis szõ lõs
Klá ra fal va
Kocs
Ko csér
Ko cso la
Ko csord
Kóka
Ko kad
Ko lon tár
Kom já ti
Kom lód tót fa lu
Kom lósd
Kom lós ka
Ko mo ró
Komp olt
Kon dó
Kon dor fa
Kon do ros
Kóny
Ko nyár
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Kóp há za
Kop pány szán tó
Kor lát
Ko ron có
Kó rós
Kosd
Kós pal lag
Kó taj
Ko vács hi da
Ko vács szé ná ja
Ko vács vá gás
Ko zárd
Koz ma domb ja
Köb lény
Köcsk
Kö kény
Kõ kút
Köl cse
Kö lesd
Köl ked
Köm lõ
Köm lõd
Kö mö rõ
Köm pöc
Kör nye
Kö röm
Kõ rös hegy
Kö rös nagy har sány
Kö rös tar csa
Kõ rös te tét len
Kö rös új fa lu
Kö rös sza kál
Kör összeg apá ti
Kõ szár hegy
Kõ szeg do rosz ló
Kõ szeg paty
Kõ szeg szer da hely
Köt cse
Köt egyán
Kõ te lek
Kõ vá gó örs
Kõ vá gó szõ lõs
Kõ vá gó töt tös
Kö vegy
Kö ves kál
Krasz nok vaj da
Kulcs
Ku na dacs
Kun ágo ta
Kun ba ja
Kun ba racs
Kun csor ba
Kun fe hér tó
Kun ma da ras
Kun pe szér
Kun szál lás

Kun szi get
Kup
Kupa
Kurd
Ku ri tyán
Kus tán szeg
Ku tas
Ku ta só
Kü bek há za
Kül sõ sárd
Kül sõ vat
Kün gös
Lá bod
Lá ca csé ke
Lad
La dány be ne
Lád be se nyõ
La jos ko má rom
Lak
Lak hegy
La ki te lek
La kó csa
Lány csók
Lá pa fõ
La pán csa
Las kod
Lasz to nya
Lát rány
Lázi
Le ány vár
Lé bény
Le génd
Le gyes bé nye
Léh
Lé nárd da róc
Lend va de des
Lend va ja kab fa
Len gyel
Lep sény
Le sen ce fa lu
Le sen ce ist vánd
Le sen ce to maj
Let kés
Le vél
Le ve lek
Li bic koz ma
Lic kó va da mos
Li get
Li get fal va
Li pót
Lip pó
Lip tód
Lis pe szen ta dor ján
Li szó
Li tér
Lit ka
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Lit ke
Lócs
Ló kút
Ló nya
Ló rév
Lot hárd
Lo vas
Lo vas be rény
Lo vász he tény
Lo vá szi
Lo vász pa to na
Lõ kös há za
Lövõ
Lö võ pet ri
Luc fal va
Lu dány ha lá szi
Lu das
Lu kács há za
Lul la
Lú zsok
Mád
Ma da ras
Ma do csa
Mag ló ca
Má gocs
Ma gos li get
Magy
Ma gyar al más
Ma gyar atád
Ma gyar bán he gyes
Ma gyar bóly
Ma gyar csa nád
Ma gyar domb egy ház
Ma gya reg regy
Ma gyar eg res
Ma gyar föld
Ma gyar géc
Ma gyar gencs
Ma gyar her te lend
Ma gyar ho mo rog
Ma gyar ke reszt úr
Ma gyar ke szi
Ma gyar lak
Ma gyar lu ka fa
Ma gyar mecs ke
Ma gyar nád al ja
Ma gyar nán dor
Ma gyar po lány
Ma gyar sar lós
Ma gyar sze csõd
Ma gyar szék
Ma gyar szent mik lós
Ma gyar szer da hely
Ma gyar szom bat fa
Ma gyar te lek
Majs

Ma kád
Mak kos hoty ka
Mak lár
Ma lom sok
Má lyi
Má lyin ka
Mánd
Mán fa
Mány
Mar áza
Mar cal ger ge lyi
Mar cal tõ
Már fa
Má ria ha lom
Má ri a kál nok
Má ri a ké ménd
Má ri a noszt ra
Mar kaz
Márk há za
Már kó
Mar kóc
Mar ko ta bö dö ge
Ma róc
Ma ró csa
Má rok
Má rok föld
Má rok pa pi
Ma ros le le
Már tély
Mar ton fa
Mar to nyi
Mát étel ke
Mát ra bal la
Mát ra de recs ke
Mát ra mind szent
Mát ra no vák
Mát ra sze le
Mát ra szen tim re
Mát ra szõ lõs
Mát ra te re nye
Mát ra ve re bély
Má tyás domb
Matty
Má tyus
Máza
Me csek ná dasd
Me csek pö lös ke
Me csér
Med gyes bo dzás
Med gye segy há za
Me di na
Me gya szó
Me gye híd
Me gyer
Meggyes ko vá csi
Méh ke rék
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Méh te lek
Me ké nyes
Mély kút
Mencs hely
Men de
Méra
Me re nye
Mér ges
Mérk
Mer nye
Mer se vát
Mes ter há za
Mes te ri
Mes ter szál lás
Me szes
Mesz len
Mesz teg nyõ
Me zõ cso ko nya
Me zõd
Me zõ fal va
Me zõ gyán
Me zõ hék
Me zõ ke resz tes
Me zõ ko má rom
Me zõ la dány
Me zõ lak
Me zõ nagy mi hály
Me zõ nyá rád
Me zõ örs
Me zõ pe terd
Me zõ sas
Me zõ sze me re
Me zõ szent györgy
Me zõ szi las
Me zõ tár kány
Me zõ zom bor
Mi háld
Mi hály fa
Mi hály ger ge
Mi hály há za
Mi há lyi
Mike
Mi ke bu da
Mi ke ka rá csony fa
Mi ke pércs
Mik ló si
Mi kó fal va
Mi kó há za
Mi kosszép lak
Mi lej szeg
Mi lo ta
Mind szent go di sa
Mind szent kál la
Mi se fa
Mis ke
Misz la

Mo csa
Mo gyo rós bá nya
Mo gyo rós ka
Moha
Mo ho ra
Mol ná ri
Mol na sze csõd
Mol vány
Mo naj
Mo nok
Mó nos bél
Mo nos tor apá ti
Mo nos tor pá lyi
Mon osz ló
Mo nyo ród
Mór ágy
Mó ric gát
Mó ri chi da
Mos dós
Mo son szent mik lós
Mo son szol nok
Mozs gó
Mõ csény
Mucs fa
Mu csi
Mú csony
Muhi
Mu ra ke resz túr
Mu ra rát ka
Mu ra sze me nye
Mur ga
Mu rony
Náb rád
Na dap
Ná dasd
Ná dasd la dány
Ná gocs
Na gya csád
Na gya lá sony
Na gyar
Nagy bajcs
Nagy ba kó nak
Nagy bán he gyes
Nagy ba racs ka
Nagy bar ca
Nagy bár kány
Nagy be rény
Nagy ber ki
Nagy bör zsöny
Nagy bud mér
Nagy cenk
Nagy csány
Nagy csécs
Nagy cse pely
Nagy cser kesz
Nagy dém

2008/11. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 565



Nagy do bos
Nagy dob sza
Nagy do rog
Nagy ér
Na gyesz ter gár
Nagy fü ged
Nagy ge resd
Nagy gör bõ
Nagy gyi mót
Nagy haj más
Nagy har sány
Nagy he gyes
Nagy hó dos
Nagy hu ta
Na gyig mánd
Na gyi ván
Nagy ka ma rás
Nagy ka por nak
Nagy ka rá csony
Nagy ke re ki
Nagy ke reszt úr
Nagy ki nizs
Nagy kó nyi
Nagy kor pád
Nagy ko zár
Nagy kö ké nyes
Nagy köl ked
Nagy kö rû
Nagy ku tas
Nagy lak
Nagy len gyel
Nagy lóc
Nagy lók
Nagy lózs
Nagy má gocs
Nagy má nyok
Nagy miz dó
Nagy nyá rád
Nagy oro szi
Nagy pá li
Nagy pall
Nagy pe terd
Nagy pi rit
Nagy rá bé
Nagy ra da
Nagy rá kos
Nagy ré cse
Nagy ré de
Nagy rév
Nagy roz vágy
Nagy sáp
Nagy si mo nyi
Nagy sza ká csi
Nagy szé kely
Nagy sze ke res
Nagy szé nás

Nagy szent já nos
Nagy szo koly
Nagy tá lya
Nagy te vel
Nagy ti laj
Nagy tót fa lu
Nagy tõ ke
Nagy út
Nagy var sány
Nagy váty
Nagy vá zsony
Nagy vej ke
Nagy ve leg
Nagy ve nyim
Nagy vis nyó
Nak
Nap kor
Ná rai
Nar da
Na szály
Né gyes
Ne ké zseny
Ne mes apá ti
Ne mes bikk
Ne mes bor zo va
Ne mes bõd
Ne mes bük
Ne mes csó
Nem es déd
Ne mes gör zsöny
Ne mes gu lács
Ne mes hany
Ne mes he tés
Ne mes ke
Ne mes kér
Ne mes ke reszt úr
Ne mes kis fa lud
Ne mes kocs
Ne mes kol ta
Ne mes lá dony
Ne mes med ves
Ne mes nád ud var
Ne mes nép
Ne mes pát ró
Ne mes rá dó
Ne mes rem pe hol lós
Ne mes sán dor há za
Ne mes vá mos
Ne mes vid
Ne mes vi ta
Ne messza lók
Ne messzen tand rás
Né met bá nya
Né met fa lu
Né met kér
Nem ti
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Nesz mély
Né zsa
Nick
Nik la
Nóg rád
Nóg rád kö vesd
Nóg rád mar cal
Nóg rád me gyer
Nóg rád sáp
Nóg rád si pek
Nóg rád sza kál
Nó ráp
Nosz lop
Nosz vaj
Nova
No vaj
No va jid rány
Nõ tincs
Nyal ka
Nyá rád
Nyár egy há za
Nyár lõ rinc
Nyárs apát
Nyés ta
Nyim
Nyír áb rány
Nyí ra csád
Nyi rád
Nyír bél tek
Nyír bo gát
Nyír bog dány
Nyír csa holy
Nyír csá szá ri
Nyír derzs
Nyír gel se
Nyír gyu laj
Nyí ri
Nyí rib rony
Nyír já kó
Nyír kar ász
Nyír ká ta
Nyír kércs
Nyír lö võ
Nyír már ton fal va
Nyír meggyes
Nyír mi hály di
Nyír pa rasz nya
Nyír pa zony
Nyír pi lis
Nyír tass
Nyír tét
Nyír tu ra
Nyír vas vá ri
Nyom ár
Nyõ gér
Nyu got szen ter zsé bet

Nyúl
Ó bá nya
Óba rok
Ó bu da vár
Ócsárd
Ó fa lu
Ó fe hér tó
Ó föl de ák
Óhíd
Okány
Oko rág
Okor völgy
Olasz
Olasz fa
Olasz fa lu
Olasz lisz ka
Olcs va
Olcs va a pá ti
Old
Ól mod
Ol tárc
Onga
Ónod
Ópá lyi
Ó pusz ta szer
Or bá nyos fa
Orci
Or da cse hi
Or das
Or fa lu
Orfû
Or go vány
Or mánd lak
Or mos bá nya
Oro szi
Orosz ló
Orosz tony
Or ta há za
Osli
Ostf fy asszony fa
Os to ros
Osz kó
Osz lár
Osz to pán
Ózd fa lu
Oz mán bük
Ozo ra
Öcs
Õcsény
Öcsöd
Ökö ri tó fül pös
Ölbõ
Öm böly
Õr
Öreg cser tõ
Öreg lak
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Õr ha lom
Õri ma gya rósd
Ör mé nyes
Ör mény kút
Õr ti los
Ör vé nyes
Õs agárd
Õsi
Öskü
Öt te vény
Öt tö mös
Öt vös kó nyi
Pá cin
Pa csa
Pá csony
Pad ár
Páhi
Páka
Pa kod
Pá kozd
Palé
Pál fa
Pál fi szeg
Páli
Pal ko nya
Pál ma jor
Pál mo nos to ra
Pa lo ta bo zsok
Pa lo tás
Pa loz nak
Pam lény
Pa muk
Pánd
Pan kasz
Pá nyok
Pa nyo la
Pap
Pá pa de res ke
Pá pa ko vá csi
Pá pa sa la mon
Pá pa tesz ér
Pap ke szi
Pá poc
Pa pos
Páp rád
Pa rád
Pa rád sas vár
Pa rasz nya
Pa szab
Pász to ri
Pat
Pa tak
Pa ta lom
Pa ta pok lo si
Pat ca
Pát ka

Pa tos fa
Pát ro ha
Pat varc
Pá tyod
Páz mánd
Páz mánd fa lu
Pe cöl
Pécs ba go ta
Pécs de ve cser
Pé csely
Pé csud vard
Pel lérd
Pély
Penc
Pe nész lek
Pén zes gyõr
Pe nyi ge
Pér
Pere
Pe re cse
Pe re ked
Pe re nye
Pe resz nye
Pe resz teg
Per ká ta
Per ku pa
Pe rõ csény
Pe terd
Pé ter hi da
Pé te ri
Pet hõ he nye
Pet ne há za
Pe tõ fi bá nya
Pe tõ fi szál lás
Pe tõ há za
Pe tõ mi hály fa
Pet ri ke resz túr
Pet ri ven te
Pet tend
Pi liny
Pi lis csév
Pi lis ma rót
Pin ce hely
Pin ka mind szent
Pinnye
Pi ri cse
Pir tó
Pis kó
Pit va ros
Pó csa
Po csaj
Pócs pet ri
Po gány
Po gány szent pé ter
Pó ka sze petk
Po lány
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Por csal ma
Por nó apá ti
Po rosz ló
Por pác
Por rog
Por rog szent ki rály
Por rog szent pál
Pór szom bat
Por va
Pós fa
Po tony
Po tyond
Pö lös ke
Pö lös ke fõ
Pör böly
Pör de föl de
Pöt ré te
Prügy
Pula
Pusz ta apá ti
Pusz ta ber ki
Pusz ta csa lád
Pusz ta csó
Pusz ta do bos
Pusz ta e de rics
Pusz ta fa lu
Pusz ta föld vár
Pusz ta hen cse
Pusz ta ko vá csi
Pusz ta ma gya ród
Pusz ta mér ges
Pusz ta mis ke
Pusz ta mo nos tor
Pusz ta ott la ka
Pusz ta rad vány
Pusz ta sze mes
Pusz ta szent lász ló
Pusz ta szer
Pusz ta vacs
Pusz ta vám
Püs ki
Püs pök hat van
Püs pök mol ná ri
Püs pök szi lágy
Rá ba csa nak
Rá ba csé csény
Rá ba gyar mat
Rá ba híd vég
Rá ba ke cöl
Rá ba pa to na
Rá ba paty
Rá ba por dány
Rá ba se bes
Rá ba szen tand rás
Rá ba szent mi hály
Rá ba szent mik lós

Rá ba ta má si
Rá ba töt tös
Ráb ca ka pi
Rác al más
Rác ke reszt úr
Rád
Rád fal va
Rá dóc köl ked
Ra dos tyán
Ra gály
Raj ka
Ra ka ca
Ra ka ca szend
Rá kó czi bá nya
Rá kó czi új fa lu
Rák si
Ra mo csa
Ra mo csa há za
Rá polt
Ra pos ka
Rá sony sáp be rencs
Rát ka
Rá tót
Ra vazd
Recsk
Réde
Ré dics
Re géc
Re ge nye
Re göly
Rém
Ré pás hu ta
Rép ce sze me re
Rép ce szent györgy
Rép ce vis
Resz nek
Rét alap
Rét köz be rencs
Rév fü löp
Rév le ány vár
Rezi
Ri cse
Ri gács
Ri gyác
Ri móc
Ri nya be se nyõ
Ri nya ko vá csi
Ri nya szent ki rály
Ri nya új lak
Ri nya új nép
Ro hod
Ro mánd
Rom hány
Ro mo nya
Ró zsa fa
Ro zsály
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Ró zsa szent már ton
Röj tök mu zsaj
Rö nök
Rösz ke
Ru da bá nya
Ru dolf te lep
Rum
Ru zsa
Ság új fa lu
Ság vár
Sa jó bá bony
Sa jó e cseg
Sa jó gal góc
Sa jó híd vég
Sa jó i ván ka
Sa jó ká pol na
Sa jó ka za
Sa jó ke resz túr
Sa jó lád
Sa jó lász ló fal va
Sa jó mer cse
Sa jó né me ti
Sa jó ö rös
Sa jó pál fa la
Sa jó pet ri
Sa jó püs pö ki
Sa jó se nye
Sa jó szö ged
Sa jó vá mos
Sa jó ve lezd
Saj tos kál
Sal föld
Sal kö ves kút
Sa lom vár
Sály
Sá mod
Sám son há za
Sand
Sán tos
Sáp
Sá ránd
Sá ra zsa dány
Sár eg res
Sár fi miz dó
Sár hi da
Sá ri sáp
Sar kad ke reszt úr
Sár ke resz tes
Sár ke reszt úr
Sár ke szi
Sár mel lék
Sá rok
Sá rosd
Sár pi lis
Sár rét ud va ri
Sar ród

Sár szent ágo ta
Sár szent lõ rinc
Sár szent mi hály
Sa rud
Sás ka
Sáta
Sá tor hely
Sá voly
Sé
Se gesd
Se lyeb
Sem jén
Sem jén há za
Sé nye
Sé nyõ
Se re gé lyes
Se rény fal va
Sér sek szõ lõs
Si ká tor
Sik lós bo dony
Sik lós nagy fa lu
Sima
Si ma ság
Si mon fa
Si ó a gárd
Si ó jut
Si rok
Sit ke
So bor
So ko ró pát ka
Solt szen tim re
Sóly
Som
Som be rek
Som ló je nõ
Som ló szõ lõs
Som ló vá sár hely
Som ló ve cse
So mo dor
So mo gya csa
So mogy apá ti
So mo gya racs
So mogy asza ló
So mogy ba bod
So mogy bük kösd
So mogy csi csó
So mogy dö röcs ke
So mogy eg res
So mogy fajsz
So mogy gesz ti
So mogy hárs ágy
So mogy hat van
So mogy jád
So mogy meggyes
So mogy sám son
So mogy sárd
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So mogy si mo nyi
So mogy szent pál
So mogy szil
So mogy szob
So mogy túr
So mogy ud var hely
So mogy vá mos
So mogy vár
So mogy visz ló
So mogy zsit fa
Son kád
So po nya
Sop ron hor pács
Sop ron kö vesd
Sop ron né me ti
Sor ki fa lud
Sor ki ká pol na
Sor más
So rok po lány
Sós har tyán
Sós tó fal va
Só sver ti ke
Só tony
Söj tör
Söp te
Sö réd
Su ko ró
Su mony
Súr
Surd
Sü kösd
Sü meg cse hi
Sü megp rá ga
Süt tõ
Sza bad battyán
Sza bad egy há za
Sza bad híd vég
Sza ba di
Sza bad kí gyós
Sza bad szent ki rály
Sza bás
Sza bolcs
Sza bolcs bá ka
Sza bolcs ve res mart
Szágy
Szajk
Szaj la
Sza jol
Sza ká csi
Sza ka dát
Szak áld
Sza kály
Szakcs
Szak már
Szak nyér
Sza koly

Sza kony
Sza kony fa lu
Szák szend
Sza la fõ
Sza lán ta
Sza la pa
Sza la szend
Sza lat nak
Szál ka
Szalk szent már ton
Szal ma tercs
Sza lon na
Sza mo san gya los
Sza mos becs
Sza mos kér
Sza mos sá lyi
Sza mos ta tár fal va
Sza mo súj lak
Sza mosszeg
Szan da
Szank
Szán tód
Szany
Szá pár
Sza por ca
Szár
Szár ász
Szá razd
Szár föld
Szár li get
Szar vas ge de
Szar vas kend
Szar vas kõ
Szász be rek
Szász fa
Szász vár
Szat már cse ke
Szá tok
Szat ta
Szaty maz
Sza va
Sze bény
Szé csén ke
Szé csény fel fa lu
Szé csi szi get
Sze der kény
Szed res
Szeg er dõ
Sze gi
Sze gi long
Szeg vár
Szé kely
Szé kely sza bar
Szék ku tas
Sze les te
Sze le vény
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Szel lõ
Sze mely
Sze me nye
Sze me re
Szen de hely
Szend rõ lád
Szen na
Szent a
Szen tan tal fa
Szent ba lázs
Szent bék kál la
Szent bor bás
Szent dé nes
Szent do mon kos
Szen te
Szen te gát
Szent gál
Szent gá los kér
Szent györgy vár
Szent györgy völgy
Szen tim re fal va
Szen tist ván
Szen tist ván bak sa
Szent ja kab fa
Szent ka ta lin
Szent ki rály
Szent ki rály sza bad ja
Szent koz ma domb ja
Szent lász ló
Szent lisz ló
Szent lõ rinc ká ta
Szent mar git fal va
Szent már ton ká ta
Szent pé ter fa
Szent pé ter föl de
Szent pé ter szeg
Szent pé te rúr
Sze nyér
Sze pet nek
Sze re cseny
Sze rem le
Sze rep
Szer gény
Szi get be cse
Szi get csép
Szi get szent már ton
Szi get új fa lu
Szig li get
Szi ha lom
Szi jár tó há za
Szil
Szi lágy
Szi las po gony
Szil sár kány
Szil vágy
Szil vás

Szil vás vá rad
Szil vásszent már ton
Szin
Szin pet ri
Szi rák
Szir ma be se nyõ
Szo ko lya
Szó lád
Szo mód
Szo mo lya
Szo mor
Szor gal ma tos
Szo ro sad
Szõc
Szõ ce
Szög li get
Szõ ke
Szõ kéd
Szõ ke dencs
Szõ lõ sar dó
Szõ lõs gyö rök
Szö rény
Szúcs
Szu ha
Szu ha fõ
Szu ha kál ló
Szu hogy
Szu li mán
Szu lok
Szur dok püs pö ki
Szû csi
Szügy
Szûr
Ta bajd
Tab di
Tá bor fal va
Tác
Ta gyon
Ta ká csi
Tá kos
Tak ta báj
Tak ta har kány
Tak ta ke néz
Tak ta sza da
Ta li án dö rögd
Tállya
Ta na kajd
Táp
Tá pi ó bics ke
Tá pió györ gye
Tá pi ó ság
Tá pi ó szent már ton
Tá pió szõ lõs
Táp lán szent ke reszt
Tap sony
Táp szent mik lós
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Tar
Ta rany
Tar cal
Tard
Tar do na
Tar dos
Tar hos
Tar ján
Tar ján pusz ta
Tár kány
Tar na bod
Tar na le lesz
Tar na mé ra
Tar na örs
Tar na szent má ria
Tar na szent mik lós
Tar na zsa dány
Tár nok ré ti
Tar pa
Tar rós
Tás ka
Tass
Ta szár
Ta ta há za
Ta tár szent györgy
Táz lár
Té kes
Tek la fa lu
Te le kes
Te lek ge ren dás
Te le ki
Tel ki bá nya
Ten ge lic
Ten ge ri
Ten gõd
Tenk
Té nyõ
Tépe
Te rem
Te rény
Te res ke
Te resz te nye
Ter pes
Tés
Tésa
Té sen fa
Té seny
Tes kánd
Te tét len
Te vel
Ti bold da róc
Ti bor szál lás
Ti hany
Ti kos
Ti laj
Ti már

Ti sza a dony
Ti sza al pár
Ti sza bá bol na
Ti sza becs
Ti sza ber cel
Ti sza bez déd
Ti sza bõ
Ti sza bu ra
Ti sza csé cse
Ti sza cser mely
Ti sza da da
Ti sza derzs
Ti sza dob
Ti sza do rog ma
Ti sza esz lár
Ti sza gyen da
Ti sza gyu la há za
Ti sza i gar
Ti sza i no ka
Ti sza je nõ
Ti sza ka nyár
Ti sza ka rád
Ti sza ke re cseny
Ti sza ke szi
Ti sza kó ród
Ti sza kürt
Ti sza la dány
Ti sza mo gyo rós
Ti sza nagy fa lu
Ti sza ná na
Ti sza örs
Ti sza pal ko nya
Ti sza püs pö ki
Ti sza rád
Ti sza roff
Ti sza sas
Ti sza süly
Ti sza szal ka
Ti sza szen tim re
Ti sza szent már ton
Ti sza szi get
Ti sza szõ lõs
Ti sza tar dos
Ti sza tar ján
Ti sza te lek
Ti sza te nyõ
Ti sza ug
Ti sza valk
Ti sza vár kony
Ti sza vid
Tisz ta be rek
Ti va dar
Tó al más
Tó fa lu
Tó fej
Tófû
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To kod
To ko dal tá ró
To korcs
Tolcs va
Told
Tol mács
Tol na né me di
To maj mo nos to ra
To mor
Tom pa lá dony
Tor das
Tor ma föl de
Tor más
Tor más li get
Tor na ba ra kony
Tor na ká pol na
Tor na ná das ka
Tor na szen tand rás
Tor na szent ja kab
Tor nyi szent mik lós
Tor nyos né me ti
Tor nyos pál ca
To rony
Tor vaj
Tó szeg
Tót szent györgy
Tót szent már ton
Tót szer da hely
Tót új fa lu
Tót vá zsony
Töl tés ta va
Tö mörd
Tö mör kény
Tö rök kop pány
Tör tel
Töt tös
Trizs
Tu nyog ma tolcs
Tú rist ván di
Tú rony
Túr ri cse
Tu zsér
Tür je
Tüs ke vár
Tyu kod
Ud var
Ud va ri
Ugod
Új ba rok
Új csa ná los
Új domb rád
Új har tyán
Úji ráz
Úji reg
Új ke néz
Új kér

Új len gyel
Új lé ta
Új lõ rinc fal va
Új pet re
Új ró na fõ
Új solt
Új sza lon ta
Új szen ti ván
Új szent mar gi ta
Új szil vás
Új te lek
Új ti kos
Új ud var
Új vár fal va
Ukk
Und
Úny
Up pony
Ura
Ura i új fa lu
Úr hi da
Úri
Úr kút
Usz ka
Uszód
Uzsa
Ül lés
Vác du ka
Vá ceg res
Vá char tyán
Vác ki súj fa lu
Vác szent lász ló
Vad na
Va dos fa
Vág
Vá gás hu ta
Vaja
Vaj dács ka
Vajsz ló
Vaj ta
Vál
Val kó
Val ko nya
Vál laj
Vál lus
Vá mos atya
Vá mos csa lád
Vá mos györk
Vá mos mi ko la
Vá mos oro szi
Vá mos új fa lu
Vá mos sza ba di
Ván csod
Va nyarc
Va nyo la
Vá rad
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Vár al ja
Var ász ló
Vá ra szó
Vár ba log
Var bó
Var bóc
Vár da
Vár domb
Vár föl de
Var ga
Vár gesz tes
Vár ke szõ
Vá rong
Vá ros föld
Vá ros lõd
Var sád
Var sány
Vár völgy
Va sad
Va sal ja
Vá sá ros béc
Vá sá ros dom bó
Vá sá ros fa lu
Vá sá ros mis ke
Vas asszony fa
Vas bol dog asszony
Vas eger szeg
Vas hosszú fa lu
Vas ke resz tes
Vas kút
Vas me gyer
Vas pör
Vas su rány
Va szar
Vá szoly
Vasszé cseny
Vas szent mi hály
Vasszil vágy
Vát
Vat ta
Vázs nok
Vécs
Vég egy há za
Vej ti
Vé kény
Ve kerd
Ve lem
Ve le mér
Ve lény
Vé ménd
Vé nek
Vép
Ver eb
Ve rõ ce
Ver pe lét
Ver seg

Ver send
Vér te sa csa
Vér tes bog lár
Vért es ket hely
Vér tes som ló
Vér tes tol na
Vér tes szõ lõs
Vése
Vesz kény
Veszp rém fajsz
Veszp rém gal sa
Veszp rém var sány
Ve zseny
Vid
Vi gánt pe tend
Vil lány kö vesd
Vil mány
Vi lo nya
Vily vi tány
Vi nár
Vin dor nya fok
Vin dor nya lak
Vin dor nya szõ lõs
Vis nye
Vi son ta
Viss
Visz
Vi szák
Visz ló
Visz nek
Vit nyéd
Víz vár
Vizs lás
Vi zsoly
Vo kány
Vo nyarc vas hegy
Vöc könd
Völ csej
Vö nöck
Vö rös tó
Vörs
Za bar
Zá dor
Zá dor fal va
Zagy va ré kas
Zagy va szán tó
Zajk
Zaj ta
Zá kány
Zá kány fa lu
Zá kány szék
Zala
Za la apá ti
Za la bak sa
Za la bér
Za la bol dog fa
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Za la csány
Za la cséb
Za la er dõd
Za la gyö mö rõ
Za la ha láp
Za la hás hágy
Za la ig ri ce
Za la ist vánd
Za la ko már
Za la kö ves kút
Za la meggyes
Za la me re nye
Za la sár szeg
Za la sza bar
Za la szán tó
Za la szeg vár
Za la szent ba lázs
Za la szent györgy
Za la szen ti ván
Za la szent ja kab
Za la szent lász ló
Za la szent lõ rinc
Za la szent már ton
Za la szent mi hály
Za la szom bat fa
Za lá ta
Za la tár nok
Za la új lak
Za la vár
Za la vég
Zal kod
Za már di
Zá moly
Zán ka
Za ránk
Zá vod
Ze bec ke
Ze be gény
Zemp lé na gárd
Zen gõ vár kony
Zi chy új fa lu
Zics
Zi liz
Zi mány
Zók
Zom ba
Zu bogy
Zsa dány
Zsá ka
Zsám bok
Zsa na
Zsa ro lyán
Zse be há za
Zsé deny
Zse lic kis fa lud
Zse lic kis lak

Zse lic szent pál
Zsennye
Zsi ra
Zsom bó
Zsuj ta
Zsurk

1/a. számú melléklet
a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelethez

A 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet alapján a kistérségi
közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehetõ 

támogatások esetén a fejlesztéssel érintett
azon települések, amelyek esetén kizárólag

a települések külterületén, tanyás térségében
(ahol a település lakosságának több mint 2%-a él)

megvalósuló fejlesztések támogathatóak

Abony
Al ber tir sa
Bá bol na
Bá csal más
Baja
Bal kány
Bá ta szék
Bé kés
Bé kés csa ba
Bony hád
Ceg léd
Csong rád
Da bas
Deb re cen
Du na föld vár
Ede lény
Enying
Fü ze sa bony
Gyo ma endrõd
Gyu la
Haj dú bö ször mény
Haj dú do rog
Haj dú ná nás
Haj dú sám son
He ves
Hód me zõ vá sár hely
Izsák
Já nos hal ma
Já nos som or ja
Jász be rény
Kaba
Ka pos vár
Kar cag
Ke cel
Kecs ke mét
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Ke rek egy há za
Keszt hely
Kis bér
Kis kõ rös
Kis kun fél egy há za
Kis kun ha las
Kis kun maj sa
Kis te lek
Ko má di
Kun szent már ton
Kun szent mik lós
La jos mi zse
Mar ton vá sár
Me zõ be rény
Me zõ he gyes
Me zõ túr
Mo hács
Mo nor
Mór
Mó ra ha lom
Nagy ha lász
Nagy kál ló
Nagy ká ta
Nagy kõ rös
Nyír adony
Nyír egy há za
Nyír te lek
Oros há za
Ör kény
Pápa
Pécs vá rad
Pi lis
Pol gár di
Pusz ta sza bolcs
Rác ke ve
Sán dor fal va
Sár bo gárd
Sá ros pa tak
Sásd
Sik lós
Solt
Solt vad kert
Süly sáp
Sü meg
Sza bad szál lás
Szar vas

Szeg ha lom
Szek szárd
Szen tes
Szent lõ rinc
Szi get vár
Ta má si
Ta pol ca
Tata
Ti sza kécs ke
Tom pa
Túr ke ve
Új fe hér tó
Vá mos pércs
Za la eger szeg

2. számú melléklet
a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelethez

A 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet alapján
a kistérségi közlekedési szolgáltatások keretében

beszerezhetõ kiegészítõ eszközök

1. Kö te le zõ en be épí ten dõ esz kö zök:

– a hát só ülé sek szel lõz te té sé nek meg ol dá sa;
– lég kon dí ci o ná ló ké szü lék;
– hó lánc, téli gumi;
– vo nó ho rog;
– elsõ lég zsá kok;
– mo bil te le fon-ki han go sí tó;
– dup la bel sõ tü kör;
– elsõ és hát só köd lám pa;
– ABS;
– 2 ki lo gramm sú lyú po rol tó;
– gyer mek ülés vagy ülés ma ga sí tó;
– ke re kes szék ben ülõk szál lí tá sá nak meg ol dá sa, mely

eset ben a gép ko csi ra fel ju tást se gí tõ rám pa, a ke re kes szék
egy sze rû rög zí té sét szol gá ló esz köz be épí té se.

2. Igény sze rint be épít he tõ esz kö zök:

– eny hén moz gás kor lá to zot tak szá má ra le hajt ha tó
 lépcsõ;

– kap csol ha tó össz ke rék hajt ás;
– sö té tí tett ol dal üve gek.
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3. számú melléklet a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelethez

Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés mód ja Ér té ke lés hez ren del he tõ ma xi má lis pont szám

Szak mai

Te le pü lé si, la kos sá gi szük ség le tek, a te le pü lés fõbb jel lem zõi

1. Te le pü lé si in téz mé nyek, egész ség -
ügyi, ok ta tá si, kul tu rá lis, szo ci á lis és
la kos sá gi szol gál ta tá sok hi á nyá nak
fel mé ré se
Mû köd nek-e hely ben, il let ve az el lá -
tan dó kül te rü le ten a kö vet ke zõ in téz -
mé nyek, szol gál tá sok?
– jegy zõ
– pos ta

Szak mai prog ram alap ján 16 vagy an nál több szol gál ta tás
 hiányzik: 7 pont
12 vagy an nál több szol gál ta tás
 hiányzik: 5 pont
8 vagy an nál több szol gál ta tás
 hiányzik: 3 pont
4 vagy an nál ke ve sebb szol gál ta tás
hi ány zik: 0 pont

– há zi or vo si ren de lés

– gyer mek or vo si ren de lés

– gyógy szer tár

– gyer mek jó lé ti alap el lá tás

– óvo da

– is ko la/al só ta go zat

– is ko la/fel sõ ta go zat

– mû ve lõ dé si ház

– könyv tár

– te le ház

– fa lu-ta nya gond no ki szol gá lat

– jel zõ rend sze res házi
se gít ség nyúj tás

– házi se gít ség nyúj tás

– idõ sek nap pa li el lá tá sa

– szo ci á lis ét kez te tés

– élel mi szer bolt

– egyéb ipar cikk üz let

– gáz pa lack-cse re te lep

– táp-ter mény bolt

– la kos sá gi szol gál ta tá sok (fod rász,
ci pész, házt. kis gép ja ví tó stb.)

max. 7 pont

2. A szol gál ta tás sal el lát ni kí vánt te -
le pü lés(ek) (kül te rü let el lá tá sa ese tén
a kül te rü let) de mog rá fi ai mu ta tói,
szo ci á lis jel lem zõi

Szak mai prog ram alap ján

– 60 év fe let ti la kos ság ará nya:
25%-nál több 2 pont

– szü le té sek szá ma: 5-nél ke ve sebb
éven te 2 pont

– a ha lá lo zá sok szá ma: 10 fõ nél több
éven te 1 pont

– mun ka nél kü li sé gi ráta na gyobb
7%-nál 2 pont

max. 7 pont
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Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés mód ja Ér té ke lés hez ren del he tõ ma xi má lis pont szám

Szak mai fel adat el lát ás

1. A ter ve zett szol gál ta tá sok Szak mai prog ram alap ján

a) Köz re mû kö dés ét kez te tés ben
(napi rend sze res ség gel)

 nincs 0 pont

 1–10 fõ 1 pont

 11–20 fõ 2 pont

 20 fõ fe lett 3 pont

b) Köz re mû kö dés házi
se gít ség nyúj tás ban
(heti rend sze res ség gel)

 nincs 0 pont

 1–5 fõ 1 pont

 6–10 fõ 2 pont

 10 fõ fe lett 3 pont

c) Köz re mû kö dés kö zös sé gi 
és szo ci á lis in for má ci ók
szol gál ta tá sá ban (fo lya ma tos
te vé keny ség)

 nincs 0 pont

 1–30 fõ 1 pont

 31–70 fõ 2 pont

 70 fõ fe lett 3 pont

d) Köz re mû kö dés egyéb
alap szol gál ta tá sok
igény be vé te lé ben

 nincs 0 pont

 ese ti 1 pont

 havi (leg alább két szer) 2 pont

 heti (leg alább két szer) 3 pont

e) Há zi or vo si ren de lés re szál lí tás

 nincs 0 pont

 he ten te egy szer 1 pont

 he ten te több ször 2 pont

 na pon ta 3 pont

f) Egyéb egész ség ügyi in téz mény be
szál lí tás

 nincs 0 pont

 ha von ta vagy rit káb ban 1 pont

 két he ten te egy szer 2 pont

 he ten te egy szer 3 pont

g) Gyógy szer ki vál tás és gyó gyá sza ti
se géd esz kö zök höz való hoz zá ju tás
biz to sí tá sa

 nincs 0 pont

 1–10 fõ 1 pont

 11–20 fõ 2 pont

 20 fõ fe lett 3 pont



Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés mód ja Ér té ke lés hez ren del he tõ ma xi má lis pont szám

h) Óvo dá ba, is ko lá ba szál lí tás

 nincs 0 pont

 leg alább 1 for du ló 3 pont

i) Egyéb gyer mek szál lí tás

 nincs 0 pont

 ese ten ként 1 pont

 he ten te 2 pont

 na pon ta 3 pont

j) Kö zös sé gi, mû ve lõ dé si, sport- és
sza bad idõs te vé keny sé gek
szer ve zé se, se gí té se

 nincs 0 pont

 ese ten ként 2 pont

 rend sze re sen 3 pont

k) Egyé ni hi va ta los ügyek
in té zé sé nek se gí té se, la kos sá gi
igé nyek to váb bí tá sa

 nincs 0 pont

 ese ti 1 pont

 heti (leg alább két szer) 2 pont

 napi rend sze res ség gel 3 pont

l) Egyéb la kos sá gi szol gál ta tá sok
biz to sí tá sá ban való köz re mû kö dés

 nincs 0 pont

 ese ten ként 1 pont

 heti (leg alább két szer) 2 pont

 napi rend sze res ség gel 3 pont

max. 36 pont

2. Köz re mû kö dés a tö meg köz le ke -
dés hez való hoz zá ju tás ban

Szak mai prog ram alap ján

– nem vesz részt 0 pont

– ese ten ként vesz részt 1 pont

– rend sze re sen részt vesz 2 pont

max. 2 pont

3. Mun kás já rat mû köd te té se fog lal -
koz ta tás elõ se gí té se ér de ké ben

Szak mai prog ram alap ján

– nem mû köd tet 0 pont

– mû köd tet 1 pont

max. 1 pont

4. Ter ve zett gép ko csi fu tás havi
 szinten

– 1000 km alatt 0 pont

– 1000–1500 km 1 pont

– 1500 km fe lett 3 pont

max. 3 pont
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Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés mód ja Ér té ke lés hez ren del he tõ ma xi má lis pont szám

5. Az összes szol gál ta tás te kin te té -
ben az el lá tott la kos ság ará nya

Szak mai prog ram alap ján

– 1–30% 0 pont

– 30% fe lett 2 pont

max. 2 pont

Komp le xi tás

1. Part ner ség Szak mai prog ram alap ján
Fel adat el lát ási szer zõ dé sek/nyi lat ko -
za tok és a part ner szer ve ze tek kel kö -
tött meg ál la po dá sok hi te les má so la ta
alap ján

a) A ké rel me zõ nem ál la mi
fel adat el lá tó, és a he lyi
ön kor mány zat át ad ja a fel ada tot

5 pont

b) A ké rel me zõ ön kor mány zat, de
át ad ja a fel ada tot és a fel adat el lá tó
nem ál la mi szer ve zet lesz

3 pont

c) A fej lesz tés há rom vagy több
te le pü lés/ci vil szer ve zet
part ner sé gé ben, tá mo ga tott sá gá val
va ló sul meg

5 pont

d) A fej lesz tés ma xi mum két
te le pü lés/ci vil szer ve zet
part ner sé gé ben, tá mo ga tott sá gá val
va ló sul meg

3 pont

e) A fej lesz tés part ner ség 
(a ké rel me zõn kí vül más
ön kor mány zat/ci vil szer ve zet
tá mo ga tott sá ga) nél kül va ló sul
meg

0 pont

max. 10 pont

2. A be ru há zás he lyi, tér sé gi kom -
plex (egy mást ki egé szí tõ) fej lesz tés
ré sze

Szo ci á lis szol gál ta tás-fej lesz té si kon -
cep ció, re gi o ná lis, he lyi és/vagy kis -
tér sé gi fej lesz té si ter vek alap ján
Fenn tar tói nyi lat ko zat tal iga zol ha tó

– Igen 5 pont

– Nem 0 pont

max. 5 pont

3. A szol gál ta tás ban részt ve võ szer -
ve zet, sze mély ré sze sült:

Ok le vél má so la ta

– Szak mai ki tün te tés, el is me rés vagy
díj, mely a kö zös sé gi, szo ci á lis
el lá tá sok kal kap cso la tos

5 pont

– Egyéb díj, amely a vi dék fej lesz -
tés sel kap cso la tos

3 pont

max. 5 pont
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Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés mód ja Ér té ke lés hez ren del he tõ ma xi má lis pont szám

Ho ri zon tá lis szem pon tok

1. A fej lesz tés meg va ló sí tá sá nak
 helye a ked vez mé nye zett tér sé gek
 besorolásáról  szóló 311/2007.
(XI. 17.) Korm. ren de let 2. szá mú
mel lék le te alap ján

311/2007. (XI. 17.) Korm. ren de let
alap ján

– kom plex prog ram mal se gí ten dõ
leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér ség

7 pont

– leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér ség 5 pont

– hát rá nyos hely ze tû kis tér ség 3 pont

max. 7 pont

2. A fej lesz tés he lye sze rin ti te le pü -
lés ál lan dó la ko sa i nak szá ma:

KSH
Ta nya ese tén:
A te le pü lé si jegy zõ nyi lat ko za ta

Köz sé gek ese tén

– 600 fõig 10 pont

– 601–2500 fõig 7 pont

– 2500 fõ fe lett 5 pont

Ta nyák ese tén

– 200 fõig 10 pont

– 201–400 fõig 7 pont

– 400 fõ fe lett 5 pont

max. 10 pont

3. Az ügy fél hát rá nyos hely ze tû
és/vagy meg vál to zott mun ka vég zõ
ké pes sé gû mun ka vál la lót fog lal koz tat 
(pá lya kez dõ fia tal, nõi, meg vál to zott
mun ka ké pes sé gû vagy roma mun ka -
vál la ló)

Nyi lat ko zat

– Fog lal koz tat 5 pont

– Nem fog lal koz tat 0 pont

max. 5 pont

Szak mai: 58 pont

Komp le xi tás: 20 pont

Ho ri zon tá lis: 22 pont

Össze sen: 100 pont

A tá mo ga tott ság hoz mi ni má li san
51 pont el éré se szük sé ges.
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