
Az ÚMVP Irányító Hatóságának 29/2008. (IV. 24.) közleménye az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság 
számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások 
fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 9/2008. (I. 24.) 
FVM rendelet módosításának egyes kérdéseiről szóló 25/2008. (IV. 7.) IH Közlemény 
módosításáról 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság 
számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére 
igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló rendelet kihirdetése folyamatban van.  
  
I. A Rendelet folyamatban lévő módosítása alapján: 
 
I/I. A támogatási kérelmeket 2008-ban március 1. és május 1. között, valamint 2008. május 12. és 

2008. június 9. között lehet benyújtani. 

I/II. A Rendeletben meghatározott a Gépkatalógus részét képező „Gépjárműkatalógus a kistérségi 
közlekedési szolgáltatások fejlesztéséhez” módosul és bővíthetővé válik, új tenderkiírás 
meghirdetésével 2008-ban  május 1-jéig. A tenderkiírás elérhető a Vidékfejlesztési, Képzési és 
Vidékfejlesztési Intézet hivatalos honlapján, a www.vkszi.hu címen. 

I/III. Az elszámolható kiadások az alábbiak: 
a) a támogatott célt szolgáló gépjármű regisztrációs adót tartalmazó beszerzési értéke; 
b) a beszerzett gépjármű átalakításának, akadály-mentesítésének költsége; 
c) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő kiegészítő eszközök költsége; 
d) beszerzett gépjármű forgalomba helyezési költsége, legfeljebb 100 000 Ft-ig: 

• Vizsga díj, adatlap, igazolólap 
• Rendszámtábla 
• Rendszámtábla tartó keret 
• Izzó készlet 
• Mentő doboz 
• Elakadás jelző 
• Ablakmosó folyadék 
• Üzemanyag 5 l 
• 1l olaj 
• Vizsgára felkészítés 
• Forgalmi ügyintézés, átadásra felkészítés 
• Poroltó (csak 3,5 t feletti tgk. esetén) 
• Tolatásjelző (csak 3,5 t feletti tgk. esetén) 
• 2 db ék (csak 3,5 t feletti tgk. esetén) 
• Tachográf 

A beszerzett gépjárműhöz kapcsolódóan felmerülő illeték nem támogatható. 

I/ IV. A Rendelet alapján támogatásra jogosultak: 

• A Rendelet 1. számú melléklete szerinti településen működő települési önkormányzat, 
• A Rendelet 1. számú melléklete szerinti tagönkormányzatok által létrehozott önkormányzati 

társulás, 
• A Rendelet 1. számú melléklete szerinti tagönkormányzatokat is magába foglaló 

önkormányzati társulás a rendelet 1. számú melléklete szerinti önkormányzatok 
vonatkozásában, 



• A Rendelet 1. számú mellékletében szereplő, valamint székhellyel, illetve telephellyel 
rendelkező nonprofit szervezet, 

• A Rendelet 1/a. számú mellékletében szereplő településen működő települési önkormányzat, 
települési önkormányzatok társulása, tagönkormányzatokat is magába foglaló 
önkormányzati társulás a Rendelet 1/a számú melléklet szerinti önkormányzatok 
vonatkozásában, valamint a támogatási Rendelet 1/a. számú mellékletében szereplő 
településeken székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, kizárólag az 
adott települések külterületén (tanyás térségében) megvalósuló fejlesztés esetén. 

II. A jelenleg érvényben lévő gépjármű-katalógus értelmezése: 

II/I. A jelenleg érvényben lévő gépjármű-katalógus nettó árai forgalmazóként eltérő tartalommal 
rendelkeznek: 
A nettó ár nem tartalmazza a regisztrációs díjat: 

• a Ford modellek esetén, 
• a Fiat modellek esetén, 
• a Citroen Jumper Combi 33L2H2 (74 kW teljesítményű, 9 személyes) esetén.  

A nettó ár tartalmazza a regisztrációs díjat: 

• a Renault modellek esetén,  
• a Volkswagen modellek esetén, 
• az Iveco Daily 35S12V  9 személyes busz esetén, 
• a Citroen modellek esetén (kivéve: Citroen Jumper Combi 33L2H2 (74 kW, 9 fő), 
• a Peugeot modellek esetén. 

A 10 főnél több utast szállító autóbuszok nem tartoznak a regisztrációs díj hatálya alá.  

II/II. A jelenleg érvényben lévő gépjármű-katalógusban azoknál a gépjárműveknél, melyekhez a 
forgalmazó nem kínált az opciós feltételnek eleget tevő sötétített üveget, illetve 
mozgáskorlátozottak részére fellépőt, az ÚMVP Irányító Hatóság és a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal megállapított és elismer „normatívát” az opciók kialakításához: 

• sötétített üveg: nettó 146.000 forint,  
• mozgáskorlátozottak részére lehajtható lépcső nettó 252.000 Ft,  
• mindkettőre összesen nettó 398.000 Forint.   

Ezen átalakítások elvégzéséről maximum a felsorolt mértékig ismerhetők el a költségek. Ennek 
igénybevételéhez a gépjármű-katalógusban a fentieknek megfelelő felszereltségű járművet kell 
választani a pályázat benyújtásakor. 

A jelenleg érvényben lévő gépjármű-katalógusban szereplő „A”, „B”, „C”, „D” jelölések az 
alábbi jelentéstartalommal rendelkeznek: 

• Az „A” felszereltségi szinthez tartozó referencia ár tartalmazza a gépjármű alapárát és az 
összes kötelezően beépítendő eszköz árát. 

• A „B” felszereltségi szinthez tartozó referencia ár az A felszereltségi szinten felül az enyhén 
mozgássérültek számára lehajtható lépcső árát tartalmazza. 

• A „C” felszereltségi szinthez tartozó referencia ár az A felszereltségi szinten felül a sötétített 
oldalüveg árát tartalmazza. 

• A „D” felszereltségi szinthez tartozó referencia ár az A felszereltségi szinten felül az enyhén 
mozgássérültek számára lehajtható lépcső és a sötétített oldalüveg árát tartalmazza. 

 


