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Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a 

vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 

fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 

103/2013. (XI.8.) VM rendelet 

 

KIVONAT 

 
Támogatási kérelem benyújtás: Elektronikus úton 2013. november 25-én 08:00 órától 

forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. december 13-án 18:00 óráig 

 
A támogatás igénybevételének részletes feltételeit tartalmazó 103/2013. (XI.8.) VM rendelet a 

Magyar Közlöny 185. számában jelent meg, az alábbi linkre kattintva letölthető. 
Letöltés 

 

 

A támogatás igénybevételének feltételei: 

 

A rendelet alapján támogatás vehető igénybe: 

a) kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás 

ellátásához kapcsolódóan (1. célterület) 

aa) új gépjármű beszerzésére új szolgáltatás létrehozása, vagy már működő szolgáltatás 

kapcsán; 

ab) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő – a 3. mellékletben meghatározott- 

gépjármű típusokra vonatkozó műszaki paraméterekkel rendelkező kiegészítő eszközök, 

berendezések beszerzésére; 

ac) arculati elemek elhelyezésére; 

 

b) kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13185.pdf


kapcsolódóan (2. célterület)  

ba) új gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás kapcsán; 

bb) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő – a 3. mellékletben meghatározott – 

gépjármű típusokra vonatkozó kiegészítő eszközök, berendezések beszerzésére; 

bc) arculati elemek elhelyezésére; 

 

c) többfunkciós szolgáltató központ támogatása kapcsán (3. célterület) 

ca) a megvalósulási helyszín külső és belső felújítására, korszerűsítésére, bővítésére; 

cb) a megvalósulási helyszínhez közvetlenül kapcsolódó, a 4. melléklet II. pontjában 

meghatározott kisléptékű infrastruktúrafejlesztésére; 

cc) a megvalósulási helyszín részét képező szolgáltatásokhoz kapcsolódó, az 5. mellékletben 

meghatározott eszközök beszerzésére; 

 

d) hatósági engedéllyel működő állatmenhelyek támogatása kapcsán (4. célterület) 

da) a megvalósulási helyszín külső és belső felújítására, korszerűsítésére, bővítésére; 

db) a megvalósulási helyszínhez közvetlenül kapcsolódó, a 4. melléklet II. pontjában 

meghatározott kisléptékű infrastruktúrafejlesztésére; 

dc) a megvalósulási helyszín részét képező szolgáltatásokhoz kapcsolódó, a 6. § (1) 

bekezdés c) pontjában meghatározott eszközök beszerzésére. 

 

A beszerzendő gépjárműnek a Gépkatalógus részét képező „Gépjárműkatalógus a 

kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztéséhez” című katalógusban (a továbbiakban: 

gépjárműkatalógus) meghatározott típusú gépjárműnek kell lennie. 

 
Ha a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlat olyan gépjárműre vonatkozik, amely a gépjármű 

katalógusban nem szerepel, azonban a 3. melléklet szerinti előírásoknak megfelel, azt úgy kell 

tekinteni, mintha a gépjármű katalógusban szerepelt volna. 

 

A beszerzendő gépjárműnek rendelkeznie kell a biztonságos közlekedés feltételeit 

megteremtő, kötelezően beépítendő, a 3. mellékletben meghatározott kiegészítő 

eszközökkel és műszaki paraméterekkel. 

 

 
A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2014. december 31-éig meg kell 

valósítani. Kifizetési kérelem legkésőbb 2015. január 31-éig nyújtható be. 

 

Költségvetési szervek esetében az EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) bekezdés a) pontja 

alapján a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás. 

 

Nem vehető igénybe támogatás a 3. célterületre azon a településen, amely megvalósítási 

helyként szerepel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki 

gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és 

szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes 

feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján helyt adó vagy részben helyt 

adó támogatási határozattal rendelkező ügyfél támogatási kérelmében, kivéve, ha e rendelet 

hatálybalépését megelőzően az ügyfél támogatásról lemondó nyilatkozatot nyújtott be a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH). 

 

Az 1. és 2. célterületre nem vehet igénybe támogatást az az ügyfél, akinek az Európai 



Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) beszerzett gépjárművek 

vonatkozásában még üzemeltetési kötelezettsége áll fenn. Amennyiben az ügyfél több ellátási 

körzetműködtetéséről gondoskodik, akkor azon ellátási körzetfejlesztésére nem vehet igénybe 

támogatást az 1. célterület keretében, ahol az EMVA-ból beszerzett gépjárművek 

vonatkozásában még üzemeltetési kötelezettsége áll fenn. 

 

A 3. célterület esetében támogatás akkor vehető igénybe, ha az ügyfél legkésőbb a 

támogatási kérelem benyújtási időszak kezdő napját megelőzően érvényes 

regisztrációval rendelkezik a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatban. 

 

A regisztrációra a www.mnvh.eu weboldalon van lehetőség: 

 

 
 

 

 

 

Nonprofit szervezet abban az esetben igényelhet támogatást, amennyiben a támogatási 

kérelem mellékleteként benyújtott egységes szerkezetű létesítő okirata tartalmazza a 

fejleszteni kívánt tevékenységet. 

 

Polgárőr szervezet abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, amennyiben a 

támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja, hogy az Országos Polgárőr 

Szövetség tagja. 

 

A 3-4. célterületre az ügyfél támogatási kérelmet kizárólag akkor nyújthat be, ha 

a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre 

igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet; 

 

b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség 

http://www.mnvh.eu/


megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X.18.) 

FVM rendelet; 

 

c) a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások 

igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet 2. § e) és f) 

pontjában meghatározott jogcímek;  

 

d) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre 

LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások 

részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X.1.) VM rendelet; vagy 

 

e) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez 

LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások 

részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X.1.) VM rendelet keretében benyújtott támogatási 

határozatához kapcsolt utolsó kifizetési kérelmével elszámolt, az ahhoz kapcsolódó 

határozata jogerőre emelkedett, a beruházást lezárta. 

 

Nem nyújthat be támogatási kérelmet az az ügyfél, akinek az előbbiekben felsorolt 

jogcímekhez kapcsolódóan benyújtott támogatási kérelme vagy kifizetési kérelme alapján 

hozott döntések vonatkozásában bírósági eljárása van folyamatban. 

 

Amennyiben a település a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában városi ranggal 

rendelkezik, a megvalósítandó fejlesztés nem támogatható. 

 

Támogatás mértéke: 

A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 százaléka.  

 

Egy támogatási kérelem keretében az 1. és 2. célterület vonatkozásában a támogatás alapját 

képező elszámolható nettó kiadások összege  

a) személygépkocsi esetében legfeljebb 3.500.000 forint; 

b) terepjáró személygépkocsi esetében legfeljebb 5.000.000 forint; 

c) mikrobusz esetében legfeljebb 10.000.000 forint. 

 

A 3. célterület esetében a támogatás alapját képező elszámolható nettó kiadások összege 

ügyfelenként  

a) legfeljebb 25.000.000 forint, ha az ügyfél kizárólag a 7. § (2) bekezdésében; 

b) legfeljebb 30.000.000 forint, ha a 7. § (2) és (7) bekezdésében előírtakat teljesíti. 

 

A 4. célterület esetében a támogatás alapját képező elszámolható nettó kiadások összege 

ügyfelenként legfeljebb 25.000.000 forint. 

 

A célterületekhez kapcsolódó elszámolható kiadásokat a rendelet 6. §-a tartalmazza. 

 

Az üzemeltetési kötelezettség időszaka alatt fennálló kötelezettségeket a rendelet 7. §-a 

tartalmazza. 

 

A támogatási kérelem benyújtása: 

Egy ügyfél a támogatási kérelem benyújtási időszakban egy célterületre kizárólag egy 



támogatási kérelmet nyújthat be. 

 

Egy támogatási kérelemben kizárólag egy célterület szerepelhet. 

 

Egy ügyfél egy gépjármű beszerzésére vehet igénybe támogatást. 

 

Amennyiben egy ügyfél több ellátási körzet működtetéséről gondoskodik, akkor ellátási 

körzetenként egy gépjármű beszerzésére vehet igénybe támogatást az 1. célterület keretében. 

 

A 2. célterület keretében a támogatási kérelmek benyújtási sorrendje szerint településenként 

legfeljebb három gépjárműbeszerzés, valamint egy településen egy szolgáltatás ellátásához 

kapcsolódóan a támogatási kérelmek benyújtási sorrendje szerint kizárólag egy 

gépjárműbeszerzés támogatható. 

 

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, az egyes mezőgazdasági és agrár-

vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás 

alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV.4.) Korm. rendeletben meghatározott elektronikus 

űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül 

lehet benyújtani az MVH-hoz 2013. november 25-én 08:00 órától forráskimerülésig, de 

legkésőbb 2013. december 13-án 18:00 óráig. A támogatási kérelemhez csatolandó 

dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell 

csatolni a kérelemhez. 

 

Az 1. és 2. célterület kapcsán a támogatási kérelemhez benyújtandó dokumentumok listáját a 

rendelet 10. §-a tartalmazza.  

 

A 3-4. célterület esetében a támogatási kérelemhez benyújtandó dokumentumok listáját a 

rendelet 11. §-a tartalmazza.  

 
  

 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 
3053 Kozárd, Fő út 12.  
Munkaszervezeti iroda címe/Levélcím: 3053 Kozárd, Külterület 095. 
Tel: +36-32-491-050 * Fax: +36-32-491-076  
Email: info@cserhatalja.eu Web: www.cserhatalja.eu 
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