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A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
65/2008. (V. 15.) számú  

 
KÖZLEMÉNYE 

 

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

szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások igényléséről 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2008. (V. 15.) közleménye az 54/2008. ( IV. 
24.)  FVM rendelettel módosított 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet alapján az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára 
nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére 
igénybe vehető támogatások igénylésének újbóli megnyitásáról (továbbiakban: támogatási 
rendelet). 

 

I. A támogatásban való részvétel feltételei 
  
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. §(1) 
bekezdése alapján az intézkedésekben való részvétel feltétele, hogy az ügyfél legkésőbb a 
kérelem benyújtásával egyidejűleg regisztráltassa magát a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben. A regisztrációs kérelmet 
G001 számú nyomtatványon kell benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
(továbbiakban: MVH) székhely/lakóhely szerint illetékes regionális kirendeltségeihez. 
Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor még nem rendelkezik 
regisztrációs számmal, akkor a támogatási kérelemhez csatolni kell a kitöltött regisztrációs 
kérelmet, vagy a G001 nyomtatvány másolatát annak igazolására, hogy regisztrációs 
kötelezettségének még a kérelem benyújtása előtt eleget tett.  
  
 
II. A támogatás igénybevételének feltételei 
  
Támogatás kizárólag a támogatási rendelet 2. § a) pontja szerinti új szolgáltatás 
létrehozása, valamint már működő ilyen szolgáltatás kapcsán új gépjármű beszerzésére 
nyújtható, a támogatási rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott kötelezően 
beépítendő vagy a kötelezően beépítendő és az igény szerint beépítendő kiegészítő 
eszközökkel együtt.  
A beszerzendő gépjárműnek és tartozékainak a támogatási kérelem benyújtására nyitva 
álló időszak első napján hatályos gépkatalógus részét képező gépjármű-katalógusban 
szereplnie kell, támogatás kizárólag első üzembe-helyezésű gépjárművek és beépítendő 
eszközök (továbbiakban együtt: gépjárművek) beszerzésére nyújtható. 
 
A támogatás feltétele továbbá, hogy az ügyfélnek rendelkeznie kell a beszerzendő gépjárműre 
vonatkozó CASCO és kötelező felelősségbiztosítással, amelyeket az üzemeltetési 
kötelezettségének időszaka alatt fenntart.  
 
Támogatás kizárólag a támogatási kérelem benyújtását követően megkezdett 
műveletekhez nyújtható. A művelet megkezdésének időpontja a megrendelés (vételi 



 2

szándék) írásban történő bejelentésének vagy az adásvételi szerződés megkötésének vagy a 
számlán szereplő teljesítés dátuma közül a legkorábbi időpont. 
 
Támogatás igénybevételére jogosult: 
 
Támogatás igénybevételére jogosult: 
 

• 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. 

 
Támogatási kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél: 

− eleget tesz az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában 
megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. 
(IV.17.) FVM rendelet (továbbiakban Vhr.) és 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 54/2008 (VI. 24.) FVM 
rendelettel módosított 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet feltételeinek;  

− szervezet a támogatási kérelem benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási, 
végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt; 

− megfelel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben szabályozott 
rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének; 

− nem áll a SAPARD Program, az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program, illetve a 
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében nyújtott támogatásból való kizárás hatálya 
alatt. 
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Az ügyfél kötelezettségei: 
 

− a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80 %-
át kell teljesíteni, kivételt képez ez alól a közbeszerzéssel megvalósuló beruházás 
addig a mértékig, ameddig azt a közbeszerzés eredménye indokolja; 

 
− a támogatott gépjárművet, a támogatási döntés kézhezvételétől számított legalább 5 

évig rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával 
kell használni, üzemeltetni (üzemeltetési kötelezettség); 

 
− az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás tárgya - kivéve a 

jóváhagyott kötelezettség átvállalás esetét - nem idegeníthető el és nem adható bérbe, 
de az amortizálódott tárgyi eszköz azonos rendeltetésű, azonos vagy jobb 
paraméterekkel rendelkező eszközre az MVH-nak történő előzetes bejelentést 
követően lecserélhető; 

 
− a beruházási művelet kapcsán felmerült kiadások, illetve meghatározott esetben 

bevételek vonatkozásában elkülönített nyilvántartásokat kell vezetnie; 
 
− a jóváhagyott beszerzést a támogatási határozat kézhezvételét követő 1 éven belül kell 

megvalósítani. Amennyiben a közbeszerzési eljárás megindítását az ügyfél az eljárást 
megindító hirdetmény megjelenése illetve az ajánlattételi felhívás első kifizetési 
kérelemhez történő csatolása igazolja, akkor a megvalósítás határideje 6 hónappal 
meghosszabbodik;  

 
− a beszerzendő gépjárműre - legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig - 

CASCO és kötelező felelősségbiztosítást kell kötni és azt az üzemeltetési 
kötelezettségének időszaka alatt fenntartani;  

 
− a tájékoztatásra és a nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében, a 

támogatással megvalósított beruházáson és eszközein az 1974/2006/EK rendelet VI. 
melléklet 3.1 valamint a 4. pontja szerinti szlogent és EU-logót, valamint az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program logóját fel kell tüntetnie, a tájékoztatásra és 
nyilvánosságra vonatkozó kötelezettség teljesítésekor figyelemmel kell lenni az 
ÚMVP Irányító Hatóságának 20/2007. (X. 26.) közleményében foglaltakra is.  

 
− az igénybevett támogatáshoz kapcsolódóan a monitoring rendszer működtetése 

céljából - külön jogszabályban foglaltak szerint – adatot szolgáltatni az erre 
rendszeresített nyomtatványon.  

 
− A támogatási kérelem benyújtásakor a nem természetes személy ügyfélnek 

nyilatkoznia kell arról, hogy a támogatási kérelem szerinti művelet vonatkozásában a 
2003. évi CXXIX. tv. (Kbt.) rendelkezései alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására 
kötelezett-e, a D0078-01 Nyilatkozat közbeszerzési kötelezettségről 
formanyomtatványon.  

 
A támogatási kérelemhez csatolni kell: 
 

− amennyiben az ügyfél települési önkormányzat, vagy települési önkormányzatok 
társulása, úgy a 2008. évben benyújtható támogatási kérelmekre vonatkozóan 
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képviselőtestületi üléséről vagy társulási ülésről szóló jegyzőkönyvnek a 
szolgáltatásfejlesztés szükségességéről szóló határozatot tartalmazó részének hiteles 
másolatát, a 2009. évtől benyújtható támogatási kérelmekre vonatkozóan a 
képviselőtestületi üléséről vagy társulási ülésről szóló jegyzőkönyvből a 
szolgáltatásfejlesztés szükségességéről szóló határozat-kivonatát; Települési 
önkormányzatok társulása ügyfél esetén, ha a társulás nem minden tagtelepülés 
területén látja el az adott szolgáltatást, a határozat-másolatnak tartalmaznia kell a 
szolgáltatással ellátottak körével kapcsolatban a szolgáltatással ellátott 
települések nevét. 

 
− valamint feladatátadás esetén a 2008. évben benyújtható támogatási kérelmekre 

vonatkozóan az érintett önkormányzat(ok) képviselőtestületi üléséről vagy társulási 
üléséről készült jegyzőkönyvnek a feladatátadásról szóló határozatot tartalmazó 
részének hiteles másolatát, a 2009. évtől benyújtható támogatási kérelmekre 
vonatkozóan az érintett képviselőtestület vagy önkormányzati társulás határozat-
kivonatát, hogy a szolgáltatást más szervezettel kötött feladat-ellátási szerződés 
keretében kívánja működtetni.  

 
− amennyiben az ügyfél nonprofit szervezet, úgy a szervezet bírósági bejegyzését 

igazoló, 30 napnál nem régebbi okiratot vagy annak közjegyző által hitelesített 
másolatát (cégkivonat, bírósági bejegyzésről szóló igazolás) 

 
− a támogatási rendelet 5.§ (3) és (4) bekezdésében szereplő szakmai programot 

 
− tanyás térséget érintő ellátás esetén a térképvázlatot az ellátandó területről 

(önkormányzat, önkormányzatok által kiállított, eredeti térképvázlat, melyen jól 
beazonosítható az adott településhez tartozó külterületi rész) 

 
− tanyás térséget érintő ellátás esetén a térképvázlathoz csatolni kell az illetékes jegyző 

nyilatkozatát, a szolgáltatást igénybevevők/ellátottak számáról a szakmai program, 
vagy az ellátási szerződés alapján   

 
− A nem természetes személy ügyfélnek nyilatkozatát arról, hogy a támogatási kérelem 

szerinti művelet vonatkozásában a 2003. évi CXXIX. tv. (Kbt.) rendelkezései alapján 
közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett-e, a D0078-01 Nyilatkozat 
közbeszerzési kötelezettségről formanyomtatványon. 

 
− az értékelési szempontokhoz a támogatási rendelet mellékletében meghatározott 

igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumok 
 
A támogatási kérelemben meg kell jelölni a gépjármű tárolási helyét. 
   
A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható költségének 100 %-a 
 
Az ügyfél által igényelhető támogatás összege támogatási időszakonként legfeljebb 40.000,- 
eurónak megfelelő forintösszeg lehet. 
 
A támogatás alapjának meghatározása a Vhr. 19 § (11) bekezdése és a 1698/2005/EK rendelet 
71. cikk (3) a. pontjában foglaltak alapján történik. 
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Elszámolható kiadások az alábbiak: 
 

a) a támogatott célt szolgáló gépjármű 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; 
e) a gépjármű forgalomba helyezéséhez kapcsolódóan megfizetett regisztrációs adó. 

 
A támogatás mértéke a d) pontra vonatkozóan legfeljebb 100.000 Ft, amely részét képezi az 
ügyfél által igényelhető támogatási összegnek. 
 
A beszerzés elszámolható kiadásai nem haladhatják meg a gépkatalógus részét képező 
gépjármű-katalógusban szereplő referenciaárat. 
 
  
III. A támogatási kérelem benyújtása 
  
A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványokon postai úton kell 
benyújtani. 

 
A benyújtás helye: 

 
az MVH ügyfél lakóhelye/székhelye szerint illetékes regionális kirendeltségei. 

 
A támogatási kérelmet és a csatolt mellékleteket szkennelésre alkalmas formában 
(különálló laponként) kell benyújtani, hogy lehetővé tegye a különálló lapokként történő 
kezelést, ezért mellőzzék a lapok összefűzését, összekapcsolását 
  
Az MVH kizárólag a kérelem benyújtására nyitva álló határidőben, aláírt és benyújtott 
kérelmeket bírálja el. Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet, ha azt 

− nem formanyomtatványon,  
− nem postai úton, 
− nem a megadott határidőben nyújtották be, illetve ha az 
− az arra jogosult által nincs aláírva. 

 
Az 54/2008 (IV. 24.) FVM rendelettel módosított 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet 6 §. (1) 
bekezdése szerint a támogatási kérelmet 2008. május 12-től 2008. június 9-ig lehet 
benyújtani, a kérelmet legkorábban 2008. május 12-én, legkésőbb 2008. június 9-én adhatja 
postára. A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a 
küldeményt tértivevénnyel adja fel. 
 
Az MVH kizárólag a kérelem benyújtására nyitva álló határidőben benyújtott kérelmeket 
bírálja el, a jogszabályban rögzített benyújtási időszakon kívül, azt megelőzően vagy azt 
követően benyújtott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül, végzéssel elutasítja. 
 
IV. A támogatási kérelemcsomag részeként benyújtandó nyomtatványok és 
dokumentumok 
  
A támogatási kérelem összeállításához szükséges formanyomtatványok letölthetőek a 
www.mvh.gov.hu honlapról. 
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A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi 
közlekedési szolgáltatások fejlesztésére nyújtandó támogatási kérelemcsomag:  
 
Formanyomtatványai: 
 
− Támogatási kérelem - Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból 

kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatás– Főlap 
(D1400-01)  

− Támogatási kérelem - Kistérségi közlekedési szolgáltatás betétlap (D1401-01)  
− Nyilatkozat közbeszerzési kötelezettségről (D0078-01)  

 
A bírálathoz szükséges csatolandó dokumentumok:  
 

− amennyiben az ügyfél települési önkormányzat, vagy települési önkormányzatok 
társulása, úgy a 2008. évben benyújtható támogatási kérelmekre vonatkozóan 
képviselőtestületi üléséről vagy társulási ülésről szóló jegyzőkönyvnek a 
szolgáltatásfejlesztés szükségességéről szóló határozatot tartalmazó részének hiteles 
másolatát, a 2009. évtől benyújtható támogatási kérelmekre vonatkozóan a 
képviselőtestületi üléséről vagy társulási ülésről szóló jegyzőkönyvből a 
szolgáltatásfejlesztés szükségességéről szóló határozat-kivonatát; Települési 
önkormányzatok társulása ügyfél esetén, ha a társulás nem minden tagtelepülés 
területén látja el az adott szolgáltatást, a határozat-másolatnak tartalmaznia kell a 
szolgáltatással ellátottak körével kapcsolatban a szolgáltatással ellátott 
települések nevét. 

 
− valamint feladatátadás esetén a 2008. évben benyújtható támogatási kérelmekre 

vonatkozóan az érintett önkormányzat(ok) képviselőtestületi üléséről vagy társulási 
üléséről készült jegyzőkönyvnek a feladatátadásról szóló határozatot tartalmazó 
részének hiteles másolatát, a 2009. évtől benyújtható támogatási kérelmekre 
vonatkozóan az érintett képviselőtestület vagy önkormányzati társulás határozat-
kivonatát, hogy a szolgáltatást más szervezettel kötött feladat-ellátási szerződés 
keretében kívánja működtetni.  

 
− amennyiben az ügyfél nonprofit szervezet, úgy a szervezet bírósági bejegyzését 

igazoló, 30 napnál nem régebbi okiratot vagy annak közjegyző által hitelesített 
másolatát (cégkivonat, bírósági bejegyzésről szóló igazolás) 

 
− a támogatási rendelet 5.§ (3) és (4) bekezdésében szereplő szakmai programot 

 
− tanyás térséget érintő ellátás esetén a térképvázlatot az ellátandó területről 

(önkormányzat, önkormányzatok által kiállított, eredeti térképvázlat, melyen jól 
beazonosítható az adott településhez tartozó külterületi rész) 

 
− tanyás térséget érintő ellátás esetén a térképvázlathoz csatolni kell az illetékes jegyző 

nyilatkozatát, a szolgáltatást igénybevevők/ellátottak számáról a szakmai program, 
vagy az ellátási szerződés alapján   

 
− A nem természetes személy ügyfélnek nyilatkozatát arról, hogy a támogatási kérelem 

szerinti művelet vonatkozásában a 2003. évi CXXIX. tv. (Kbt.) rendelkezései alapján 
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közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett-e, a D0078-01 Nyilatkozat 
közbeszerzési kötelezettségről formanyomtatványon. 

 
− az értékelési szempontokhoz a támogatási rendelet mellékletében meghatározott 

igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumok 
− Idegen nyelven kiállított dokumentum benyújtása esetében az ügyfélnek csatolnia kell 

a hiteles magyar nyelvű fordítást is. 
 

Az értékeléshez szükséges, érintettek által csatolandó dokumentumok: 
 

− feladatellátási szerződés, vagy nyilatkozat, vagy ezek hiteles másolata, ha már létezik 
ilyen 

− partnerszervezetekkel kötött megállapodás, vagy annak hiteles másolata 
− 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 másolat, melyet a szervezet 
vagy személy a szociális ellátásokkal kapcsolatban, vagy vidékfejlesztéssel 
kapcsolatban kapott. 

− szakmai program 
 
 A formanyomtatványok kitöltésekor kérjük, olvassa el a Kitöltési útmutatót.  
  
 
V. A támogatási kérelmek elbírálása 
  
Az MVH az előzetesen meghirdetett szempontok alapján bírálja el a benyújtásra nyitvaálló 
időszak lezárulását követően a beérkezett kérelmeket és az elért pontszám szerint rangsor 
alapján dönt a támogatási kérelmek jóváhagyásáról, illetve elutasításáról.  
 
Amennyiben a támogatás igénylője csak a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht. 15. §-ának  
(9) bekezdésében meghatározott valamely különös feltételének nem felel meg, úgy támogatás 
csak azt követően állapítható meg, ha az MVH minden, a támogatás nyújtásának valamennyi 
feltételét teljesítő igénylő támogatás iránti igényét kielégítette. Ebben az esetben a támogatást 
igénylők közötti sorrend úgy kerül megállapításra, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatok 
több feltételének megfelelő igénylőt előrébb kell sorolni, azonos számú feltételnek való 
megfelelés esetén pedig azt az igénylőt kell előrébb sorolni, aki a támogatás iránti kérelmét 
korábban nyújtotta be. 
 
Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra egyszer van lehetőség, az erről 
szóló felszólítás kézhezvételétől számított MVH által megadott határidőn belül. Az MVH a 
vonatkozó jogszabályokkal összhangban a kérelmek elbírálásához a közleményben 
foglaltakon túl egyéb dokumentumokat is bekérhet. 
Az MVH a kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó közösségi, illetve nemzeti 
jogszabályokban meghatározott bármely feltételt nem teljesíti.  
 
Az MVH a döntéséről határozatban értesíti az ügyfelet. 
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VI. A kifizetések igénylése 
  
A támogatásra jogosult ügyfelek az 54/2008 (IV. 24.) FVM rendelettel módosított 9/2008. (I. 
24.) FVM rendelet 8. §-ában meghatározott időszakban kifizetési kérelmet jogosultak 
benyújtani. A kifizetési kérelmek benyújtásának módjáról az MVH külön közleményben 
rendelkezik. 
 
 
VII. Közlemény kapcsolódó mellékletei 
−  Támogatási kérelem - Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból 

kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatás– Főlap 
(D1400-01) (1. számú melléklet) 

− Támogatási kérelem Kistérségi közlekedési szolgáltatás betétlap (D1401-01) (2. 
számú melléklet) 

− Kitöltési útmutató Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból kistérségi 
közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatás támogatási 
kérelmének kitöltéséhez (3. számú melléklet),  

− MVH Regionális Kirendeltségek listája és levelezési címe (4. sz. melléklet) 
− Gépkatalógus részét képező Gépjármű - katalógus a kistérségi közlekedési 

szolgáltatások fejlesztéséhez (5. számú melléklet) 
− G001 Regisztrációs lap (6. számú melléket) 
− G001 Kitöltési útmutató (7. számú melléklet) 
− G002 Regisztráció módosító lap (8. számú melléklet)  
− Nyilatkozat közbeszerzési kötelezettségről (D0078-01) (9. számú melléklet)  
 

 
 
VIII. Ellenőrzések 
 
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a támogatási kérelmeket adminisztratív úton 
teljes körűen ellenőrzi, és jogosult helyszíni ellenőrzés keretében is vizsgálni. 
 
 
IX. Kapcsolódó jogszabályok 
  

− A Tanács 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK Rendelete az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 

− A Bizottság 2006. december 15-i 1974/2006/EK Rendelete az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 
1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról  

− A Bizottság 2006. december 7-i 1975/2006/EK Rendelete a vidékfejlesztési 
támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös 
megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 

− A 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól 
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− Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 

− A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 

− 23/2007. (IV.17.) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános 
szabályairól  

− 54/2008 (IV. 24.) FVM rendelettel módosított 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet alapján 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és 
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési 
szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások igényléséről 

− 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

További információk megtalálhatóak az FVM (www.fvm.hu), valamint az MVH honlapján 
(www.mvh.gov.hu), illetve tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen 
kérhető. 

  
Budapest, 2008. május  15.   
  
  
 Margittai Miklós  
elnök 
 
 
 


