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Általános tudnivalók 

 
1. A kitöltése előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót és a vonatkozó MVH közleményt! 
 
2. A támogatási kérelem formanyomtatványa a www.mvh.gov.hu weboldalról tölthető le. Az 
MVH honlapjáról a letöltés után a nyomtatványokat nyomtassa ki és írógéppel vagy tollal, 
olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki.  
FONTOS FIGYELMEZTETÉS: A Támogatási kérelem formanyomtatványai számítógéppel is 
kitölthetők (kitölthető PDF), de a kitöltött nyomtatvány általános PDF olvasó programmal (pl. 
Acrobat Reader stb.) el nem menthető, csak nyomtatható! Tovább szerkeszthető módon való 
mentésre csak a pdf szerkesztő programok adnak lehetőséget. (Tipp: ha az űrlap kinyomtatásra 
PDF nyomtató alkalmazást is használ, akkor a dokumentum a beírt adatokkal együtt tovább nem 
szerkeszthető PDF-ként vagy a Pillanatkép eszköz (Snapshot Tool) alkalmazásával képként 
elmenthető.)  
 
3. Benyújtás előtt a támogatási kérelem kitöltött főlapját és betétlapjait írja alá, mert aláírások 

nélkül a kérelem érvénytelen! A támogatási kérelem csak eredeti – szervezet esetében cégszerű - 
aláírással fogadható el.  
Aláírás hiányában a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül! 

 
4. A támogatási kérelem összeállításához az alábbi formanyomtatványokat töltse ki: 

- D1400-01 Támogatási kérelem – Főlap 
- D1401-01 Támogatási kérelem - Kistérségi közlekedési szolgáltatás betétlap  

 
5. A támogatási kérelem benyújtható a 2008. május 12. – június 9. közötti időszakban. A 
kérelmet legkorábban 2008. május 12-én, legkésőbb 2008. június 9-én adhatja postára. A 
benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma!  
 
A benyújtási időszakon kívüli benyújtás esetén a kérelem érdemi vizsgálat nélkül 
elutasításra kerül! 
 
6. A támogatási kérelmet az ügyfél Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal lakóhely vagy 
székhely szerint illetékes regionális MVH kirendeltséghez kell benyújtani, kizárólag az MVH 
által rendszeresített formanyomtatványokon. A regionális kirendeltségek levelezési címeit az 
MVH közlemény mellékletében találja. Javasoljuk, hogy a küldeményt tértivevénnyel adja fel. 
 
A nem postai úton vagy nem formanyomtatványon történő benyújtás esetén a kérelem 
érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. 
 
7. A támogatási kérelemhez csatolni kell a vonatkozó jogszabályokban, illetve az MVH 
közleményben előírt mellékleteket (igazolások, okiratok). 
 
8. A támogatási kérelmet és a csatolt mellékleteket - lehetőség szerint – szkennelésre 
alkalmas formában kell benyújtani, hogy lehetővé tegye a különálló lapokként történő 
kezelést, ezért mellőzzék a lapok összefűzését, összekapcsolását. 
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9. Javasoljuk, hogy a kitöltött támogatási kérelemcsomagról készítsen másolatot és őrizze meg a 
támogatási időszak alatt (a támogatási döntéstől számított legalább 5 évig)! 
Ha a támogatási kérelem kitöltésével vagy értelmezésével kapcsolatban bármilyen kérdése, 
problémája van, forduljon bizalommal a területileg illetékes regionális MVH kirendeltséghez. 
FONTOS! Mielőtt a támogatási kérelmet benyújtaná, bizonyosodjon meg arról, hogy minden 
Önre vonatkozó rovatot kitöltött és minden szükséges mellékletet csatolt! 
 
10. A támogatási kérelemhez az alábbi nyilatkozatokra, dokumentumokra lehet szüksége: 
 

- települési önkormányzat, vagy települési önkormányzatok társulása ügyfél esetén a 
képviselőtestületi üléséről vagy társulási ülésről szóló jegyzőkönyvnek a 
szolgáltatásfejlesztés szükségességéről szóló határozatot tartalmazó részének hiteles 
másolata (amennyiben releváns); * 

 
- feladatátadás esetén az érintett önkormányzat(ok) képviselőtestületi üléséről vagy 

társulási üléséről készült jegyzőkönyvnek a feladatátadásról szóló határozatot 
tartalmazó részének hiteles másolata (amennyiben releváns); * 

 
- nonprofit szervezet ügyfél esetén a szervezet bírósági bejegyzését igazoló, 30 napnál 

nem régebbi okirat vagy annak közjegyző által hitelesített másolata (cégkivonat, bírósági 
bejegyzésről szóló igazolás amennyiben releváns); *  

 
- a támogatási rendelet 5.§ (3) és (4) bekezdésében szereplő szakmai program; 

 
- tanyás térséget érintő ellátás esetén a térképvázlat az ellátandó területről (önkormányzat, 

önkormányzatok által kiállított, eredeti térképvázlat, melyen jól beazonosítható az adott 
településhez tartozó külterületi rész). A térképvázlathoz csatolni kell az illetékes jegyző 
nyilatkozatát az ellátottak számáról az adott tanyás térségben a szakmai program, vagy 
az ellátási szerződés alapján (amennyiben releváns); 

 
- feladatátadás esetén ellátási szerződés, vagy nyilatkozat, az ellátandó, átadott/átvett 

feladat ellátásáról vagy ezek hiteles másolata, ha már létezik ilyen; * 
 

- partnerszervezetekkel kötött megállapodás vagy ennek hiteles másolata, ha a fejlesztés 
több település vagy civil szervezet partnerségében, támogatásával valósul meg; * 

 
- fenntartói nyilatkozat az ellátásnak szociális szolgáltatás-fejlesztési koncepcióhoz, vagy 

helyi, kistérségi vagy regionális fejlesztési tervhez való illeszkedésről;  
 

- tanyás térséget érintő ellátás esetén az illetékes jegyző nyilatkozat, arról, hogy a 
fejlesztés helye szerinti település/települések tanyás területein/külterületein mennyi az 
állandó lakosok száma; 

 
- a szolgáltatásban résztvevő szervezet, személy számára kiállított szakmai kitüntetésről, 

elismerésről vagy díjról kiállított oklevél egyszerű másolata, melyet a szervezet vagy 
személy a szociális ellátásokkal kapcsolatban, vagy vidékfejlesztéssel kapcsolatban 
kapott; 

*Az okiratról készült hiteles másolat kiállítására az okiratot kiállító szervezet vagy közjegyző jogosult. 
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D1400-01 Támogatási kérelem – Főlap 
 

 
 
 
1. Főlap iratkódja 
 
Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen! 
 
2. Azonosítási információ 
 
Ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs 
igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot! 
Amennyiben nem rendelkezik ügyfél-regisztrációs számmal, ezt a rovatot hagyja üresen, és 
csatoljon a kérelméhez egy kitöltött ügyfél-regisztrációs formanyomtatványt (G001 Regisztrációs 
lap). A G001 formanyomtatvány letölthető a www.mvh.gov.hu weboldalról is. 
 
 
FONTOS! Ha a támogatást igénylő még nem regisztrált ügyfél, és támogatási kérelméhez 
nem csatolja a kitöltött Regisztrációs lapot (G001), kérelme érdemi vizsgálat nélkül elutasításra 
kerül! 
 
3. Ügyfél adatai 

 
Előtag: Az adott jogcím esetében nem lehetséges természetes személy ügyfél, így ezt a mezőt 
hagyja üresen!  
 
Név: Ebbe a mezőbe írja be a vállalkozás (cég) vagy a települési önkormányzat, illetve 
települési önkormányzatok társulásának nevét, amelyet az ügyfél-regisztrációhoz megadott. 
 
Cégforma: Ha az ügyfél szervezet, akkor feltétlenül adja meg a cégformát is (Rt., Kft., Bt., 
stb.)!  
 
4. Kapcsolattartási információ 
 
Ebbe az adatblokkba írja be a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét a telefonszám, fax-
szám és e-mail cím feltüntetésével. 
Ezt az adatblokkot minden esetben töltse ki!  
Célszerű olyan személy telefonszámát megadni, aki az ügyféllel fel tudja venni a kapcsolatot az 
MVH megkeresése esetén. Ez az információ segít ügyintézőinknek kérelme gyorsabb és 
hatékonyabb kezelésében. Az ügyféllel történő levelezést az MVH az Ügyfél-nyilvántartásban 
megadott levelezési címen bonyolítja. Ha a levelezést más címre kéri, akkor a levelezési címet 
kizárólag az Ügyfél-nyilvántartásban módosíthatja az MVH honlapjáról (www.mvh.gov.hu) 
letölthető G002 Regisztrációs módosító lap segítségével. 
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5. Fejlesztéshez kapcsolódó adatok: 
 
A fejlesztés már működő falu- és tanyagondnoki szolgáltatás keretében valósul meg:  
Amennyiben a fejlesztés már működő falu- és tanyagondnoki szolgáltatás keretében valósul meg, 
akkor a jelölőnégyzetbe tett jelzés segítségével nyilatkozzon erről. 
 
A fejlesztés új falu- és tanyagondnoki szolgáltatás létrehozására irányul: Amennyiben a 
fejlesztés új falu- és tanyagondnoki szolgáltatás létrehozására irányul, akkor a jelölőnégyzetbe 
tett jelzés segítségével nyilatkozzon erről. 
 
A fejlesztés feladatátadással valósul meg: Amennyiben az érintett fejlesztés feladat-átadással 
valósul meg, akkor a megfelelő jelölőnégyzetbe tegyen X-et. 
 
Átadó neve: Feladatátadással megvalósuló fejlesztés esetén adja meg a szolgáltatás-ellátását 
átadó települési önkormányzat vagy önkormányzati társulás nevét.   

Átvevő neve: Feladatátadással megvalósuló fejlesztés esetén adja meg a szolgáltatás-ellátását 
átvevő szervezetet nevét.  

 
6. Egyéb információ:  
 
Igényelt, a teljes kérelemre vonatkozó támogatás összege: Ebben az adatblokkban adja meg a 
teljes elszámolható nettó kiadás után igényelt támogatási összeget forintban. Itt hívjuk fel a 
figyelmet arra, hogy a támogatás mértéke a gépjármű-beszerzés összes elszámolható nettó 
kiadásának 100 %- a és az ügyfél által igényelhető támogatás összege támogatási időszakonként 
legfeljebb 40.000,- eurónak megfelelő - a 2008. január 1.-én az Európai Központi Bank hivatalos 
(referencia) átváltási árfolyamával (253,73 Ft/€) számítva 10 149 200 forint-   forintösszeg lehet. 
Elszámolható kiadás kizárólag az első üzembe-helyezésű gépjármű nettó beszerzési ára, ami 
magába foglalja a kötelező regisztrációs adót, a támogatási rendelet 2. sz. mellékletében 
meghatározott kötelezően beépítendő eszközök, valamint amennyiben releváns az igény szerint 
beépítendő kiegészítő eszközök árát és legfeljebb 100 000 forint összegig a beszerzendő 
gépjármű – illetékeket nem tartalmazó- forgalomba helyezési költségeit is. . Itt hívjuk fel a 
figyelmet arra, hogy a fejlesztés elszámolható kiadásai nem haladhatják meg a gépkatalógus 
részét képező gépjármű-katalógusban szereplő referenciaárat. 
 
Foglalkoztatok hátrányos helyzetű és/vagy megváltozott munkavégző képességű 
munkavállalót: A jelölőnégyzetbe tett X jellel jelölje meg, ha foglalkoztat hátrányos helyzetű 
és/vagy megváltozott munkavégző képességű munkavállalót. 
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7. Gépjármű adatok: 
 
Gépjármű azonosító: Meg kell adni az Irányító Hatóság által hivatalos közlemény formájában 
kiadott, a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos gépkatalógus 
részét képező gépjármű-katalógusban szereplő beszerzendő gépjármű 8 jegyű azonosítóját (4+4 
karakter).  
Fontos, hogy a 2008. március 1.- május 1. (I. időszak) közötti benyújtási időszakhoz lezárt 
gépjárműkatalógusban szereplő gépjárművekre a 2008. május 12.- június 9. (II. időszak) közötti 
benyújtási időszakban csak akkor lehet támogatási kérelmet benyújtani, ha azok szerepelnek a II. 
időszakhoz lezárt gépjárműkatalógusban. Ebben az esetben a II időszakhoz lezárt gépjármű 
azonosítót kell feltüntetni a támogatási kérelemben.   
A gépkatalógus részét képező gépjármű-katalógus úgy lett kialakítva, hogy minden típus esetén, 
külön gépazonosítóval szerepel benne:  

- Az adott típus alapára, amely tartalmazza a 9/2008. FVM rendelet 2. számú melléklete 
szerinti kötelezően beépítendő eszközök árát („A” felszereltségi szint),  

- Az adott típus alapárán felül az egyes igény szerint beépíthető eszközök árával növelt 
alapárat („B”, „C”, „E” és „F” felszereltségi szint).  

- Az igény szerint beépíthető eszközök különböző kombinációit tartalmazó járművek 
alapárát  („D” , „G”, „H”, „I”, „J”, „K”, „L”, „M”, „N” és „O” felszereltségi szint),   

- Az adott típus alapárán felül az összes igény szerint beépíthető eszközök árával növelt 
alapárat („P” felszereltségi szint). 

 
Az egyes felszereltségi szintek a következők:  
 

Felszereltségi szint 
Neve: Leírása: 

A A típus gyári felszereltségén felül tartalmazza a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet 2. számú 
melléklete szerinti kötelezően beépítendő eszközöket. 

B Az A felszereltségi szint plusz enyhén mozgássérültek számára lehajtható lépcső. 
C Az A felszereltségi szint plusz sötétített oldalüveg. 

D Az A felszereltségi szint plusz enyhén mozgássérültek számára lehajtható lépcső és sötétített 
oldalüveg. 

E Az A felszereltségi szint plusz kerekesszékben ülők szállításának megoldása. 
F Az A felszereltségi szint plusz kapcsolható öszkerékhajtás. 

G Az A felszereltségi szint plusz enyhén mozgássérültek számára lehajtható lépcső és 
kerekesszékben ülők szállításának megoldása. 

H Az A felszereltségi szint plusz enyhén mozgássérültek számára lehajtható lépcső és kapcsolható 
öszkerékhajtás. 

I Az A felszereltségi szint plusz kerekesszékben ülők szállításának megoldása és kapcsolható 
öszkerékhajtás. 

J Az A felszereltségi szint plusz kerekesszékben ülők szállításának megoldása és sötétített 
oldalüveg. 

K Az A felszereltségi szint plusz kapcsolható öszkerékhajtás és sötétített oldalüveg. 

L Az A felszereltségi szint plusz enyhén mozgássérültek számára lehajtható lépcső, 
kerekesszékben ülők szállításának megoldása és kapcsolható öszkerékhajtás. 

M Az A felszereltségi szint plusz enyhén mozgássérültek számára lehajtható lépcső, 
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kerekesszékben ülők szállításának megoldása és sötétített oldalüveg. 

N Az A felszereltségi szint plusz enyhén mozgássérültek számára lehajtható lépcső, kapcsolható 
öszkerékhajtás és sötétített oldalüveg. 

O Az A felszereltségi szint plusz kerekesszékben ülők szállításának megoldása, kapcsolható 
öszkerékhajtás és sötétített oldalüveg. 

P 
Az A felszereltségi szint plusz enyhén mozgássérültek számára lehajtható lépcső, 
kerekesszékben ülők szállításának megoldása, kapcsolható öszkerékhajtás és sötétített 
oldalüveg. 

 
 
Abban az esetben, ha valamelyik típus alapváltozata tartalmazza az egyik vagy másik igény 
szerint beépíthető eszközt is, akkor az alapváltozat helyett csak az adott, igény szerint beépíthető 
eszközt tartalmazó felszereltségi szint került feltüntetésre a katalógusban.  
Amennyiben egy adott típushoz egy igény szerint beépíthető eszköz nem rendelhető (pl.: 
öszkerékhajtás) akkor az ezen eszközt tartalmazó felszereltségi szintek nem kerültek 
megjelenítésre.   
Fontos, hogy a beszerezni kívánt gépjármű azonosítása az ebben az adatblokkban megadott 
gépazonosító alapján történik, ezért győződjön meg arról, hogy az itt megadott azonosító a 
ténylegesen beszerezni kívánt beépítendő eszközöket is tartalmazó gépjármű azonosítója. 
Amennyiben a támogatási kérelemben csak a kötelezően beépítendő eszközöket tartalmazó 
gépjármű azonosítóját adta meg, akkor a későbbiekben az igény szerint beépíthető eszközök 
árának elszámolására nem lesz lehetősége!  A beépítendő eszközöket nem kötelező a gépjármű 
forgalmazójától beszerezni.  
 
A gépkatalógus részét képező gépjármű-katalógus „B” kategóriás jogosítvánnyal vezethető 
gépjárművek részében forintban feltüntetésre került az egyes gépjárművek regisztrációs adót nem 
tartalmazó nettó ára és a regisztrációs díj összege is. Az adott gépjármű referencia ára továbbra is 
a Nettó ár (Ft) oszlopban szereplő a regisztrációs adót tartalmazó forintban kifejezett összeg.  
 
Gépjármű megnevezése: Meg kell adni az Irányító Hatóság által hivatalos közlemény 
formájában kiadott, a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos 
gépkatalógus részét képező gépjármű-katalógusban szereplő beszerzendő gépjármű gyártmány 
típus  és kivitel megnevezését. 
 
Gépjármű tervezett beszerzési ára: A gépjármű tervezett nettó beszerzési árát kell forintban 
megadni. A nettó beszerzési árnak tartalmaznia kell a regisztrációs díjat is. A beszerzési ár 
meghatározásakor vegye figyelembe a forgalomba helyezés költségeit, a 9/2007. FVM rendelet 2. 
számú melléklete szerinti kötelezően beépítendő eszközök, és amennyiben releváns, az igény 
szerint beépíthető eszközök árát is.   
 
Példa: Gondosvár település önkormányzata le kívánja cserélni a falugondnoki szolgálat ellátásához használt 
kisbuszt. Az újonnan megvásárolni kívánt 9 személyes kisbuszt a legközelebbi márkakereskedőtől kívánják 
beszerezni. A kisbuszt a kötelezően beépítendő eszközökön kívül sötétített oldalüvegekkel kívánják megvásárolni. A 
márkakereskedőtől kapott árajánlat nem tartalmazta az összes kötelezően beépítendő eszköz árát ezért azokra, illetve 
az üvegek sötétítésére egy mások kereskedőtől kértek árajánlatot.  
A beszerzési ár megállapítása:  

- A márkakereskedőtől kapott árajánlatban szereplő nettó vételár amely tartalmazza a regisztrációs díjat is 
(A): 8.500.000 Ft. 

- A hiányzó kötelezően beépítendő eszközök beépítésre kapott árajánlat szerinti nettó ár (B): 350.000 Ft. 
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- Az oldalüvegek sötétítésére kapott árajánlat szerinti nettó ár (C): 150.000 Ft.  
- A kisbusz forgalomba helyezési költsége (kivéve a vagyonszerzési illeték)(D): 85.000 Ft.  
- A kisbusz beszerzési ára (A+B+C+D): 9.085.000 Ft.         

A példában szereplő beszerezni kívánt kisbusz gépjármű azonosítójának a gépkatalógus részét képező 
gépjárműkatalógusban az adott kisbusz C felszereltségi szintjéhez tartozó 8 jegyű azonosítószámot kell megadni.  
 
Gépjármű tárolásának helye: Adja meg a beszerzendő gépjármű tárolásának pontos helyét. 
(irányítószám, település, utca, házszám vagy helyrajzi szám) 
 
Tervezett gépkocsifutás havi szinten: Adja meg a beszerzendő gépjárművel kapcsolatban annak 
tervezett gépkocsifutás adatát km-ben, a csatolt szakmai program alapján, figyelembe véve a 
támogatási kérelemben megjelenített szolgáltatással érintett települések közötti távolságot, a 
szolgáltatással érintett ellátottak számát stb.  
 
8. Önkormányzati társulás ügyfélhez kapcsolódó adatok:  

 
Ezt az adatblokkot kizárólag akkor töltse ki, ha a támogatási kérelmet benyújtó ügyfél 
önkormányzati társulás! A táblázatban jelölje meg az összes települést, amely tagja a 
társulásnak, függetlenül attól, hogy a jogcímmel érintett szolgáltatásban mely települések 
vesznek részt.  
 
FONTOS! Feltétlenül töltse ki az oldal alján az ügyfél-regisztrációs szám mezőt! 
 
9. Csatolt dokumentumok 
 
A Csatolt dokumentumok adatblokkban a támogatási kérelmének összeállítását követően a 
felsorolásban az egyes csatolt mellékletek megnevezése mellé írja be, hogy hány darabot csatolt 
az adott dokumentumból. Amennyiben nem rendelkezik ügyfél-regisztrációs számmal és a 
támogatási kérelemhez csatolta a G001 Regisztrációs lap másolatát, azt az „Egyéb” sorba írja be. 
 
10. Nyilatkozatok 
 
Kérjük, figyelmesen olvassa el az ebben az adatblokkban szereplő nyilatkozatokat, mert azok a 
teljes támogatási időszakban (5 év) betartandó kötelezettségeket tartalmaznak! A támogatási 
kérelmet csak akkor írja alá és nyújtsa be, ha ezekkel egyetért. 
 
A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek való megfelelésről - az 1/2006. (II. 2.) FMM 
rendelet alapján - tett nyilatkozatot illetően tartsa szem előtt, hogy amennyiben a munkáltatónál 
működik szakszervezet vagy üzemi tanács, akkor részükre a nyilatkozat egy példányát a 
nyilatkozattételtől számított 8 napon belül át kell adnia. 
 
FONTOS! Feltétlenül töltse ki az oldal alján az ügyfél-regisztrációs szám mezőt! 
 
11. Kitöltési dátum és aláírás 
 
Ebben az adatblokkban tüntesse fel a kitöltés dátumát, majd írja alá! 
FONTOS! Szervezet esetében cégszerű aláírás szükséges! 
 
Cégszerű aláírás:  
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Gazdasági társaság ügyfél esetén a szervezet hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a 
szervezet nevében, az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult 
személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása. Ebben az esetben a támogatási kérelemmel 
kapcsolatos meghatalmazást is csatolni kell a kérelemhez!  A cégszerű aláírás elengedhetetlen 
része a képviselt szervezet megnevezése, az aláírásra jogosult személy (nyomtatott betűvel kiírt) 
teljes neve és aláírása, és ha van, a szervezet bélyegzőlenyomata. Bírósági bejegyzéssel 
létrejövő egyéb nonprofit szervezet ügyfél esetén a szervezet hivatalos képviseletére a bírósági 
bejegyzésben szereplő képviselő jogosult, ez a személy írja alá a támogatási kérelmet a fent 
részletezett módon (szervezet megnevezése, aláíró teljes neve nyomtatott betűkkel, bélyegző, ha 
van) vagy a fenti meghatalmazás alapján annak meghatalmazottja.  
Önkormányzatok, vagy önkormányzati társulás ügyfél esetében a támogatási kérelmet, a 
támogatási kérelem részét képező, a szolgáltatásfejlesztés szükségességéről szóló határozatban 
felelősként vagy meghatalmazottként szereplő, a támogatási kérelmet aláírni jogosult képviselő 
írja alá a fent részletezett módon. (pl.: polgármester, jegyző, esetleg ketten együtt, vagy a társulás 
elnöke)  
Amennyiben aláírás nélkül küldi el, a támogatási kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra 
kerül! 
Postára adás előtt feltétlenül ellenőrizze, hogy valamennyi kötelező mellékletet csatolta-e. 
FONTOS! Feltétlenül töltse ki az oldal alján az ügyfél-regisztrációs szám mezőt!
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D1401-01 Támogatási kérelem - Kistérségi közlekedési szolgáltatás betétlap 
 

 
 
Támogatási kérelméhez egyetlen kitöltött, Kistérségi közlekedési szolgáltatás betétlapot 
csatoljon.  
 
1. Betétlap iratkódja 

 
Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen! 
 
2. Azonosítási-információ 
 
A jogcímkód mezőbe a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében 
a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások 
igénybevételéhez benyújtott támogatási kérelem esetében írja be a jogcím azonosítására szolgáló  
6.356.03.01 számsort. 
 
Az ügyfél-regisztrációs szám mezőbe írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs 
igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot! 
 
FONTOS! A támogatási kérelmet csak ügyfél-regisztrációs számmal rendelkező ügyfél nyújthat 
be. Regisztráció a kitöltött ügyfél-regisztrációs formanyomtatvány (G001) az MVH 
székhelye/lakóhelye szerint illetékes regionális kirendeltségeihez történő eljuttatásával 
igényelhető. A formanyomtatvány letölthető a www.mvh.gov.hu weboldalról.  
 
3. A fejlesztés által érintett szolgáltatások felsorolása és gyakorisága 
Ebben az adatblokkban a fejlesztés által érintett szolgáltatás(ok)ra vonatkozó adatokat kell 
megadni, a támogatási kérelem kötelező mellékleteként benyújtott szakmai program alapján. 
Azokra a szolgáltatásokra vonatkozó adatokat kell feltüntetni, amelyek keretében a beszerzendő 
gépjárművet, a támogatási kérelmet benyújtó ügyfél, vagy a szolgáltatást ellátó nonprofit 
szervezet – ellátási szerződés alapján- használni kívánja. Jelölje a megfelelő választ és 
amennyiben releváns adja meg a szolgáltatásra vonatkozó specifikus adatokat (pl.: ellátottak 
száma, szolgáltatás rendszeressége stb.) is! A specifikus adatok megadásával egyben arról is 
nyilatkozik, hogy az adott szolgáltatás érinti a fejlesztést. 
 
FONTOS! Feltétlenül töltse ki az oldal alján az ügyfél-regisztrációs szám mezőt! 
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4. A szolgáltatáshoz kapcsolódó területi adatok:   
Ebben az adatblokkban, a támogatási kérelemben megjelenített szolgáltatás(ok)ra vonatkozó 
területi adatokat kell megadni a támogatási kérelemhez csatolt szakmai program alapján.  Azokra 
a településekre vonatkozóan kell a megfelelő adatokat megadni, amelyek területén a 
támogatásban szereplő szolgáltatásokat végzik, vagy végezni fogják.  
A Település neve oszlopba adja meg a szolgáltatással érintett település nevét.   
A Szolgáltatás helye oszlop megfelelő oszlopába jelölve azt, hogy az adott település bel- vagy 
külterületére vonatkozik-e a szolgáltatás.  
A Település demográfiai mutatói, szociális jellemzői oszlop megfelelő oszlopába jelölje, hogy 
az adott területen a 60 év feletti lakosság aránya: 25%-nál több-e, hogy a születések száma 5-nél 
kevesebb-e évente, a halálozások száma 10 főnél több-e évente és hogy a munkanélküliségi ráta 
nagyobb-e 7%-nál. Amennyiben az adott kérdéseknél a válasz nemleges, akkor nem kell jelölni.   
Az Összes szolgáltatás tekintetében ellátandó lakosság aránya (%) oszlopban százalékban 
kell megadni ,a szolgáltatás által érintett lakosságnak a teljes lakossághoz viszonyított arányát.  
A Tanyás térség esetén az állandó lakosok száma (fő) oszlopban az adott fejlesztés helye 
szerinti településre nézve a tanyás térség állandó lakosainak számát kell megadni amennyiben a 
támogatási kérelemben megjelenített szolgáltatás egy település tanyás térségében működik, vagy 
fog működni.  .  
 
 
5. A településen, ellátandó területen működő intézmények, szolgáltatások felmérése 
 
Ebben az adatblokkban a szolgáltatással ellátandó területen működő intézményekre, 
szolgáltatásokra vonatkozó adatokat kell településenként megadni. Jelölje azokat a 
szolgáltatásokat, intézményeket, amelyek az adott szolgáltatással érintett településen működnek, 
megtaláhatóak. 
 
Ha egy lapon nem elegendő az adatblokkok száma a fejlesztéssel érintett összes településre 
vonatkozó adat megadásához, akkor adatszolgáltatásának teljessé tétele céljából csatoljon újabb 
ugyanilyen lapot, és azon folytassa a betétlap kitöltését. 
 
 
FONTOS! Feltétlenül töltse ki az oldal alján az ügyfél-regisztrációs szám mezőt! 
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D0078-01 Nyilatkozat közbeszerzési kötelezettségről 
 
 
 
Ezt az igazolást természetes személy (őstermelő, egyéni vállalkozó, egyéni cég, családi 
gazdálkodó) esetén nem kell kitölteni!! 
 
1. Nyilatkozat iratkódja 
Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen! 
 
2. Azonosítási információ 
Jogcímkód: Ebbe a mezőbe írja be a támogatási kérelmével érintett jogcím azonosító számát. A 
vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési 
szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások jogcím azonosító kódja 6.356.03.01. 
 
Ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs 
igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot! 
 
3. Ügyfél adatai 
Név: Ebbe a mezőbe írja be a vállalkozás (cég) vagy a települési önkormányzat, illetve települési 
önkormányzatok társulásának nevét, amelyet az ügyfél-regisztrációhoz megadott. 
Cégforma: Ha az ügyfél szervezet, akkor feltétlenül adja meg a cégformát is (Rt., Kft., Bt., stb.)! 
 
4. Nyilatkozat 
Ebben az adatblokkban nyilatkozzon arról, hogy a támogatási kérelem szerinti művelet 
vonatkozásában a 2003. évi CXXIX. tv. (Kbt.) rendelkezései alapján közbeszerzési eljárás 
lefolytatására kötelezett-e vagy sem. 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a támogatási kérelem szerinti művelet vonatkozásában 
közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett, a művelet megvalósítása során a Kbt. és a 
vonatkozó jogszabályok alapján kell eljárnia. 
 
5. Kitöltési dátum és aláírás 
Ebben az adatblokkban tüntesse fel a kitöltés dátumát, az aláíró személy nevét (nyomtatott 
betűvel kiírt), majd írja alá! 
FONTOS! Szervezet esetében cégszerű aláírás szükséges! 
 
Cégszerű aláírás: 
Gazdasági társaság ügyfél esetén a szervezet hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a 
szervezet nevében, az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult 
személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása. Ebben az esetben a támogatási kérelemmel 
kapcsolatos meghatalmazást is csatolni kell a kérelemhez! A cégszerű aláírás elengedhetetlen 
része a képviselt szervezet megnevezése, az aláírásra jogosult személy (nyomtatott betűvel kiírt) 
teljes neve és aláírása, és ha van, a szervezet bélyegzőlenyomata. Bírósági bejegyzéssel 
létrejövő egyéb nonprofit szervezet ügyfél esetén a szervezet hivatalos képviseletére a bírósági 
bejegyzésben szereplő képviselő jogosult, ez a személy írja alá a fent részletezett módon 
(szervezet megnevezése, aláíró teljes neve nyomtatott betűkkel, bélyegző, ha van) vagy a fenti 
meghatalmazás alapján annak meghatalmazottja.  
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Önkormányzatok, vagy önkormányzati társulás ügyfél esetében a támogatási kérelmet aláírni 
jogosult képviselő írja alá a fent részletezett módon. (pl.: polgármester, jegyző, esetleg ketten 
együtt, vagy a társulás elnöke) 


