
Pályázati lehetőség 

Kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése 

VÉGLEGES ADATOK a 21/2015. MVM rendelet alapján! 

Tárgya: gépjármű beszerzés szociális vagy egyéb közösségi szolgáltatás** fejlesztéséhez 

**ide tartozik a gyülekezeti élet 

Támogatás: 100%, rendelkezésre álló keret legalább 15 milliárd Ft (2-3 ezer db jármű!) 

Igényelhető támogatás:                       

- terepjáróra:    5 millió Ft + ÁFA, vagyis 6,35 millió Ft.   
- 9 személyes kisbuszra: 8 millió Ft + ÁFA, vagyis 10,16 millió Ft.   

Az igényelhető támogatásnál drágább autó is beszerezhető, a többletet önerőből kell megoldani! 
A beszerzendő járművekhez 2 árajánlatot kell kérni! 

Benyújtási időszak kezdete: április közepe. 2015. május 4. 8:00 

Kiválasztás: érkezési sorrend! és PONTOZÁS (legalább 25 pont kell!)(1) 

Pályázhat: egyházi jogi személy (pl. egyházközség, egyházi intézmény) 

Beruházás helye: Azok a települések, amelyek 
- nem tartoznak Budapest agglomerációjába 
- nem rendelkeznek városi ranggal 
- nem kistérségi központok 
- a lakossága 5000 fő alatti, vagy a népsűrűsége 100fő/km2 alatti 
Gyakorlatilag a falvak! 
„Faluban vagy tanyás térséggel rendelkező településen kell működnie az egyházi szervezetnek”. Ez sajnos nem tisztázza a dolgot, mivel pl. a falusi 
szórvánnyal rendelkező városi gyülekezetek bár működnek faluban, ez egyházfőhatóságijukon nem szerepel. 

  



Kötelezettségek: 
Beszerzést követő 5 évben: 
- CASCO biztosítással üzemeltetni kell az autót 
- az autóval végzett vállalt szolgáltatásokat ingyenesen kell ellátni! 

Pályázathoz szükséges: 

1. Szakmai program, tartalma: 
a) a szolgáltatás célja, feladata 
aa) a program konkrét bemutatása, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása 
ac) a más intézményekkel történő együttműködés módja, ha van ilyen 
b) az ellátott célcsoport jellemzői 
c) a feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége 
d) az ellátás igénybevételének módja 
e)20 a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja, 
g)22 az ellátottak és az ellátást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 
A betűkódok nem véletlenül nem egymást követőek, a szakmai programot az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 5/A. § (1) bekezdés szerinti tartalommal 
kell beadni, így a fentiek szerint érdemes tagolni! 
FONTOS! A pontozási szempontok települési intézményekre vonatkozó adatokat is tartalmaznia kell, ha nem tartalmazza, akkor ezekről külön 
nyilatkozat kell! 

2. Egyházfőhatósági igazolás 
3. 2 árajánlat az autóra ragasztandó az arculati elemek elhelyezésére vonatkozóan („Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe 

beruházó Európa” szlogen, az Európai Unió zászlaja, valamint a Darányi Ignác Terv logó és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program logója) 
legfeljebb 80 000 Ft elszámolható,  ha a kedvezőbb is e fölötti összegű, akkor 80 000 Ft támogatás igényelhető. 

4. 2 árajánlat az autóra(2) 
5. a fejlesztés előtti állapotra vonatkozó adatok 
6. a tervezett fejlesztésre vonatkozó adatok 

  



Pályázat beadásához kell: 

1. MVH regisztráció (akinek még nincs): 

Szükséges dokumentumok: 
Regisztrációs adatlap: http://www.mvh.gov.hu/MVHPortal/files/1040495_G1020_01_PF_Mpdf  
Nem beadandó kitöltési útmutatója: 
http://www.mvh.gov.hu/MVHPortal/files/1040986_02_KITOLTESI_UTMUTATO_a_G102001_jelu_nyomtatvanyhozpdf  
Egyházfőhatósági igazolás 
Aláírási címpéldány vagy aláírás minta 
2 hónapnál nem régebbi bankszámlakivonat vagy bankszámla szerződés 

Benyújtás: 
Megyeileg illetékes MVH-hoz: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/azmvhrol/elerhetosegek/link02-ugyfelszolgalat  

2. MVH jelszó igénylés elektronikus ügyintézéshez (akinek még nincs): 

Szükséges dokumentumok: 
Kérelem: http://www.mvh.gov.hu/MVHPortal/files/1040498_G1040_01_PF_Mpdf  
Kitöltési útmutatója: http://www.mvh.gov.hu/MVHPortal/files/1039775_09_KITOLTESI_UTMUTATO_a_G104001_jelu_nyomtatvanyhozpdf  

Benyújtás: 
Megyeileg illetékes MVH-hoz. Érdemes a regisztrációval egyszerre intézni, a regisztrációkor kapott ügyfél-azonosítót helyben, tollal is ki lehet tölteni. 

3. Meghatalmazás elektronikus ügyintézéshez (akinek még nincs): 

Ügyfélkapuval és MVH regisztrációval rendelkező magánszemélynek kell belépnie az alkalmazásba: 
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/alkalmazasok/viewer/1000005  
A meghatalmazás rögzítésekor meghatalmazó adatainak és jelszavának rögzítésével és egyebek kitöltésével lehet rögzíteni a meghatalmazást, ezután kell 
ügyfélkapun beadni, az érkezett dokumentumot kinyomtatni, majd aláírva eljuttatni a megyei MVH-hoz. 

A meghatalmazást ezt követően jellemzően 1-5 napon belül aktiválják. 

  



4. Pályázat beadása 

A pályázatot a meghatalmazott az online felületen kell, hogy beadja! 

FONTOS! 

A szakmai programot a pályázónak kell összeállítania, illetve az MVH regisztrációt és jelszóigénylést, valamint az egyházfőhatóságit, és aláírás mintát is a 
pályázó tudja intézni. 

Ezért, akit érdekel a lehetőség, mielőbb intézkedjen, mivel a kiválasztás beérkezési sorrendes, így előfordulhat, hogy még a kiírás napján be is zárják a 
pályázatot! 

  



(1)  

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető maximális pontszám 

   1. Települési intézmények max. 5 pont 
  egészségügyi, oktatási, kulturális, szociális és lakossági 

Szakmai 
program/pályázó 

nyilatkozata alapján 

12 vagy annál több szolgáltatás hiányzik: 5 pont 

szolgáltatások hiányának felmérése 9 vagy annál több szolgáltatás hiányzik: 4 pont 

Működnek-e helyben, illetve az ellátandó külterületen a 6 vagy annál több szolgáltatás hiányzik: 3 pont 

következő intézmények, szolgáltatások? 3 vagy annál több szolgáltatás hiányzik: 2 pont 

- jegyző; 3-nál kevesebb szolgáltatás hiányzik: 0 pont 

- posta;   

- háziorvosi rendelés;   

- gyermekorvosi rendelés;   

- gyógyszertár;   

- gyermekjóléti alapellátás;   

- óvoda;   

- iskola/alsótagozat;   

- iskola/felsőtagozat;   

- művelődési ház;   

- könyvtár;   

- teleház;   

- falu-tanyagondnoki szolgálat;   

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás;   

- házi segítségnyújtás;   

- idősek nappali ellátása;   

- szociális étkeztetés;   

- élelmiszerbolt;   

- egyéb iparcikküzlet;   

- gázpalack-csere telep;   

- táp-terménybolt;   

- lakossági szolgáltatások (fodrász, cipész, háztartási   

kisgépjavító stb.)   



 
 

 2. A szolgáltatással ellátni kívánt település szociális jellemzői max. 16 pont 
 

a) Munkanélküliség 
Nemzeti Foglalkoztatási 
Szolgálat 2015. január 
havi adatsora alapján 

Munkanélküliségi ráta 7 % feletti 3 pont 

Munkanélküliségi ráta 5 -7 % 2 pont 

Munkanélküliségi ráta 5 % alatti 0 pont 

b) Személyszállító gépjárművek száma/ lakosságszám aránya (2013-ban) 

Központi Statisztikai 
Hivatal - éves 

településstatisztikai 
adatok 2013-as 

településszerkezetben 

16 % alatti 6 pont 

16 - 25 % 4 pont 

26 - 35 % 2 pont 

35 % feletti 0 pont 

c) Más településre dolgozni járók/ helyben foglalkoztatottak aránya 

Központi Statisztikai 
Hivatal - népszámlálási 

adatok 2011-es 
településszerkezetben 

100 % feletti 2 pont 

0-100 % 0 pont 

d) Demográfiai adatok 

Központi Statisztikai 
Hivatal - népszámlálási 

adatok 2011-es 
településszerkezetben 

60 év feletti lakosok aránya 20 % feletti 2 pont 

14 év alatti lakosok aránya 15 % feletti 2 pont 

Nők aránya 52 % feletti 1 pont 

összeadódik, max. 5 pont! 

   3. A fejlesztéssel érintett szolgáltatás Szakmai program alapján max. 14 pont 
 a) Közreműködés önkormányzati feladatok ellátásában   igen 2 pont 

    nem 0 pont 

b) Közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése igen 2 pont 

    nem 0 pont 

c) A fejlesztéssel érintett szolgáltatást igénybevevők köre   0-14 éves lakosság 2 pont 

  
 

65 év feletti lakosság 2 pont 

  
 

mozgáskorlátozottak, fogyatékkal élők 2 pont 

    összeadódik, max. 6 pont 

d) A fejlesztéssel érintett szolgáltatást az ügyfél   5 évnél hosszabb ideje végzi 4 pont 

  
 

3-5 éve végzi 2 pont 

    3 évnél rövidebb ideje végzi 0 pont 
   

  



4. A fejlesztéssel érintett település jellemzői max. 15 pont     

1. A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások 
besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet 2. számú 

melléklete alapján 

Komplex programmal fejlesztendő járások 7 pont (Barcsi, Csurgói, Devecseri, 
Sárbogárdi, Vasvári) 

Fejlesztendő járások 6 pont (Letenyei, Nagyatádi, Tabi) 

Kedvezményezett járások 5 pont (Celldömölki, Lenti, Kaposvári, Kisbéri, Marcali, 
Pápai, Sümegi, Téti, Zalaszentgróti) 

Nem besorolt (nem hátrányos helyzetű) járások 0 pont 

2. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak száma: 

Központi Statisztikai 
Hivatal 2014. január 01-i 

adatai alapján 

Községek esetén: 

50-600 főig 8 pont 

601-2500 főig 6 pont 

2500 fő felett 5 pont 

50 fő alatt 0 pont 

Külterület esetén: 

400 fő felett 8 pont 

201-400 főig 6 pont 

200 fő alatt 5 pont 

  



(2)  

 
A beszerzésre kerülő gépjárműveknek új gépjárműveknek kell lenniük. E tekintetben új gépjárműnek minősül 
az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve 
próbajárműként nem használták. 
A gépjárművek átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva kell történjen. 
A forintban megadott beszerzési árnak tartalmaznia kell a gépjármű szállításával összefüggő valamennyi adót, 
illetéket (a vagyonszerzési illeték, forgalmi engedély és törzskönyv illeték, valamint kötelező és a CASCO biztosítás 
kivételével), vámot és a forgalomba helyezéssel kapcsolatos minden <zetési kötelezettséget (0 revizió, vizsgáztatás, 
KRESZ tartozékok, gépkocsi átadás stb.). 
A gépjárművekhez biztosítani kell legalább a jogszabályban előírt garanciális és alkatrészellátási kötelezettséget. 
A gépjárművek jótállási idő alatti és azon túli teljes körű garanciális javítását és karbantartását régiónként legalább 
egy, az adott gyártmány és típus javítására a gyártó vagy megbízottja által auditált szakszervizben kell biztosítani, 
amelynek rendelkeznie kell Magyarországon honos – bármely nemzeti rendszerben akkreditált – minőségbiztosítási 
rendszerrel (az ajánlati ár tartalmazza a garanciális javítások költségét, nem tartalmazza azonban a jótállási idő 
alatt felmerülő kötelező karbantartások, valamint a kopó alkatrészek cseréjének anyag és munkadíját). A régió 
Magyarország következő hét tervezési- statisztikai régióját jelenti: 
Régiók Megyék 
Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala 
Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém 
Dél-Dunántúl Baranya, Somogy, Tolna 
Közép-Magyarország Pest, Budapest főváros 
Dél-Alföld Bács-Kiskun, Békés, Csongrád 
Észak-Alföld Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád 
A gépjárműnek meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki 
feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott – a szállítás tervezett 
időpontjában hatályos – követelményeknek. 
Az M1 gépjármű-kategóriába tartozó mikrobusznak, valamint az M2 gépjármű-kategóriába tartozó kisbusznak meg 
kell felelni a fentieken túl a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben 
meghatározott – a szállítás tervezett időpontjában hatályos – követelményeknek. 
A gépjármű rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal (általános 
forgalomba helyezési engedéllyel). 
A gépjármű rendelkezzen magyar nyelvű kezelési utasítással. 
A gyártómű rendelkezzen a gyártás helyén honos – bármely nemzeti rendszerben akkreditált – minőségbiztosítási 
rendszerrel. 
A személygépjárművek esetében a gépjárművek forgalomba helyezésétől számított legalább egy évig 24 órás 
magyarországi mobil szervizszolgáltatást (assistance szolgáltatást) kell biztosítani. 
A gépjárművek fődarabjainak (mint például motor, sebességváltó és hajtáslánc) a gyártómű által beépítettnek 
kell lennie. A gyártómű által beépítettnek tekintendő az az elem, amelyet a gépjárművet előállító gyártóműnél 
a gyártósoron építettek be. 
  



1. Terepjáró személygépjárművek részletes műszaki követelményei 
1.1. Főbb műszaki jellemzők, követelmények: 
1.1.1. Magasság nagyobb, mint 1570 mm 
1.1.2. Első terepszög: nagyobb vagy egyenlő, mint 18 fok 
1.1.3. Hátsó terepszög: nagyobb vagy egyenlő, mint 26 fok 
1.1.4. Szabad hasmagasság: nagyobb vagy egyenlő, mint 180 mm 
1.1.5. Megengedett össztömeg kisebb vagy egyenlő, mint 2500 kg 
1.1.6. Karosszéria-kivitel: 5 ajtós 
1.1.7. Szállítható személyek száma: 5 
1.1.8. Csomagtér: nagyobb, mint 300 liter 
1.1.9. Hajtás: összkerék (4WD) 
1.1.10. Teljesítmény: nagyobb vagy egyenlő, mint 80 kW 
1.1.11. Euro 5 vagy annál korszerűbb motor 
1.1.12. Üzemanyag fogyasztás vegyes fogyasztás kisebb vagy egyenlő, mint 9 l/100 km 
1.1.13. Széndioxid-emisszió: vegyes CO2 kibocsátás kisebb, mint 230 g/km 
1.2. Felszereltségi elemekre vonatkozó elvárások, alapkövetelmények: 
1.2.1. Ködlámpa első 
1.2.2. Ködlámpa hátsó 
1.2.3. Fűthető hátsó szélvédő (páramentesítő) 
1.2.4. Blokkolásgátló 
1.2.5. Menetstabilizáló rendszer 
1.2.6. Vezető és utas oldali első légzsák 
1.2.7. Oldallégzsák elöl 
1.2.8. Függöny(fej)légzsák elöl és hátul 
1.2.9. Térdlégzsák legalább a vezető oldalán 
1.2.10. Gumiabroncs légnyomás ellenőrzés 
1.2.11. Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez, első két üléshez magasság állítással 
1.2.12. Állítható fejtámlák valamennyi üléshez 
1.2.13. Audio berendezés 
1.2.14. Központi zár 
1.2.15. Pollenszűrő 
1.2.16. Belső levegőkeringtetés 
1.2.17. Légkondicionáló berendezés 
1.2.18. Elektromos ablakemelő elöl 
1.2.19. Szervokormány 
1.2.20. Visszagurulásgátló 
1.2.21. Állítható magasságú fényszóró 
1.2.22. Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök 
1.2.23. Állítható magasságú vezetőülés 
1.2.24. Állítható magasságú utas ülés 
1.2.25. Állítható magasságú vagy mélységű kormányoszlop 
1.2.26. Osztottan dönthető hátsó üléstámla 
1.2.27. Zárható üzemanyagtöltő nyílás 
1.2.28. Indításgátló 
  



2. Egyterű személygépjárművek (mikrobusz, M1 gépjármű-kategória) részletes műszaki követelményei 
2.1. Főbb műszaki jellemzők, követelmények: 
2.1.1. B kategóriás jogosítvánnyal vezethető 
2.1.2. Hosszúság: nagyobb, mint 4600 mm 
2.1.3. Magasság: nagyobb vagy egyenlő, mint 1800 mm 
2.1.4. Tengelytáv: nagyobb, mint 2900 mm 
2.1.5. Szállítható személyek száma: legalább 8 fő (vezetővel együtt) 
2.1.6. Hajtás: kétkerék (2WD), vagy négykerék (4WD) 
2.1.7. Ajtók száma: 4 vagy 5 
2.1.8. Teljesítmény: nagyobb, mint 100 kW 
2.1.9. Környezetvédelmi besorolás: Euro 5 vagy annál korszerűbb motor 
2.1.10. Üzemanyag fogyasztás: vegyes fogyasztás kisebb vagy egyenlő, mint 9 l/100 km 
2.1.11. Széndioxid-emisszió: vegyes CO2 kibocsátás kisebb vagy egyenlő, mint 230 g/km 
2.1.12. Csomagtér mérete: a hátsó ülések alaphelyzetében (hátratolt állapotban) az üléstámla magasságáig mért 
csomagterének térfogata nagyobb, mint 0,8 m3 

2.2. Felszereltségi elemekre vonatkozó elvárások, alapkövetelmények: 
2.2.1. Gyárilag beépített ködlámpa első (ködfényszóró) 
2.2.2. Gyárilag beépített ködlámpa hátsó (ködzárfény) 
2.2.3. Gyárilag beépített LED nappali menetfény 
2.2.4. Állítható magasságú fényszóró 
2.2.5. Vezető és utas oldali első légzsák 
2.2.6. Oldallégzsákok legalább az első üléssorhoz 
2.2.7. Függöny(fej)légzsákok legalább az első üléssorhoz 
2.2.8. Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez 
2.2.9. Állítható fejtámla valamennyi üléshez 
2.2.10. Állítható magasságú vezetőülés 
2.2.11. Állítható magasságú vagy mélységű kormányoszlop 
2.2.12. Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök 
2.2.13. Blokkolásgátló (ABS) 
2.2.14. Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP) 
2.2.15. Elektronikus fékerőelosztó (EBD) 
2.2.16. Kipörgésgátló (ASR) 
2.2.17. Gumiabroncs légnyomás ellenőrzés 
2.2.18. Zárható üzemanyagtöltő nyílás 
2.2.19. Audio berendezés 
2.2.20. Indításgátló 
2.2.21. Szervokormány 
2.2.22. Központi zár 
2.2.23. Belső levegőkeringtetés 
2.2.24. Pollenszűrő 
2.2.25. Légkondicionáló berendezés a vezető és az utastérben, hővédő üvegezéssel 
2.2.26. Fűthető hátsó szélvédő (páramentesítő) 
2.2.27. Elektromos ablakemelő elöl 
2.2.28. Teljes értékű pótkerék 
2.2.29. Kerekesszék rögzítési lehetőség 
2.2.30. Oldalsó fellépő 
Jótállás: minimálisan 4 évre, vagy 200 ezer km-re (amelyik előbb teljesül) érvényes teljes körű, a hajtáslánc elemeire 
is vonatkozó jótállás. 


