
Ismét módosul a falubusz-rendelet 

 

Tájékoztatom, hogy megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 

fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 

szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet módosításával kapcsolatos 8/2015 (IV. 30.) 

számú Irányító Hatósági Közlemény. 

A közleményt az alábbi linken olvashatja: 

http://www.zselicilampasok.hu/files/IHk_2015_008_%28IV_30%29_IHkozlemeny-

2.pdf 

http://umvp.kormany.hu/download/1/01/f0000/IHk_2015_008_%28IV_30%29_IHkoz

lemeny.pdf 

 

 

Az alábbiakban a legfontosabb módosítások olvashatók: 

A támogatási kérelmet az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások 

igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) 

Korm. rendeletben meghatározottak szerint, az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás 

segítségével előállított elektronikus űrlapon 2015. május 7-én 8 órától forráskimerülésig, 

de legkésőbb 2015. május 18-án 18:00 óráig lehet benyújtani! 

A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 %-a. Egy támogatási kérelem 

keretében a támogatás alapját képező elszámolható nettó kiadások összege az alábbigépjármű-

kategóriák esetében a következő: 

a) terepjáró személygépkocsi esetében legfeljebb 5.000.000 forint; 

b) mikro- és kisbusz esetében kevesebb, mint 8.000.000 forint; 

c) mikrobusz II. esetében legfeljebb 10.000.000 forint. 

  

A Rendelet 3. számú mellékletében található műszaki paraméterek várhatóan az 

alábbiak szerint módosulnak: 

 Mikrobuszok I. (M1) esetében: 

 - Teljesítmény: nagyobb, vagy egyenlő, mint 60 kW 

- Gyárilag vagy forgalmazó által beépített LED nappali menetfény 
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- Oldallégzsák elől, legalább a vezető oldalán 

- Kerekesszék rögzítési lehetőség (opcionálisan megadható) 

- Oldalsó fellépő (opcionálisan megadható) 

  

Kisbuszok (M2) esetében: 

 - Teljesítmény: nagyobb, vagy egyenlő, mint 100 kW 

  

Mikrobuszok II. (M1) esetében: 

 - Főbb műszaki jellemzők, követelmények: 

 - B kategóriás jogosítvánnyal vezethető 

- Hosszúság: nagyobb, mint 4600 mm 

- Magasság: nagyobb vagy egyenlő, mint 1800 mm 

- Tengelytáv: nagyobb, mint 2900 mm 

- Szállítható személyek száma: 8-9 fő 

- Ülések száma: a gépkocsi rendelhető 8 üléssel és 9 üléssel is (kizárólag 8 üléssel 

rendelhető gépkocsi nem megfelelő), a 8 és 9 üléssel rendelkező gépjárműveket és azok 

ajánlati árát egyaránt fel kell tüntetni a katalógusban 

- Hajtás: kétkerék (2WD). A megajánlott típus rendelhető összkerék (4WD) 

meghajtással is. Mindkét (2WD) és (4WD) meghajtással rendelkező gépjárművet és azok 

ajánlati árát fel kell tüntetni az árajánlaton 

- Ajtók száma: 4 vagy 5 

- Teljesítmény: nagyobb, vagy egyenlő mint 60 kW 

- Környezetvédelmi besorolás: Euro 5 vagy annál korszerűbb motor 

- Üzemanyag fogyasztás: vegyes fogyasztás kisebb vagy egyenlő, mint 9 l/100 km 

- Széndioxid-emisszió: vegyes CO2 kibocsátás kisebb vagy egyenlő, mint 230g/km 

- Csomagtér mérete: a hátsó ülések alaphelyzetében (hátratolt állapotban) az üléstámla 

magasságáig mért csomagterének térfogata rövid tengelytáv esetén nagyobb, mint 0,8 

m3, hosszú tengelytáv esetén nagyobb, mint 1,3 m3 



  

- Felszereltségi elemekre vonatkozó elvárások, alapkövetelmények: 

 - Gyárilag beépített ködlámpa első (ködfényszóró) 

- Gyárilag beépített ködlámpa hátsó (ködzárfény) 

- Fűthető hátsó szélvédő (páramentesítő) 

- Blokkolásgátló 

- Menetstabilizáló rendszer 

- Kipörgésgátló 

- Vezető és utas oldali első légzsák 

- Oldallégzsák elől, legalább a vezető oldalán 

- Függöny(fej)légzsákok legalább az első üléssorhoz 

- Gumiabroncs légnyomás ellenőrzés 

- Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez, első két szélső üléshez 

magasság állítással 

- Állítható fejtámla valamennyi üléshez 

- Audio berendezés 

- Központi zár 

- Pollenszűrő 

- Belső levegőkeringtetés 

- Légkondicionáló berendezés hővédőüvegezéssel, elől-hátul klíma, levegő befúvóval 

minden üléssorhoz 

- Elektromos ablakemelő elől 

- Szervokormány 

- Visszagurulásgátló 

- Állítható magasságú fényszóró 

- Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök 



- Állítható magasságú vezetőülés gerinctámasszal 

- Állítható magasságú és mélységű kormányoszlop 

- Zárható üzemanyagtöltő nyílás 

- Indításgátló 

- Legalább 2 darab Isofix gyerekülés rögzítési pont 

- 3 darab biztonsági gyerekülés vagy ülésmagasító 

- Kerekesszék rögzítési lehetőség (opcionálisan megadható) 

- Oldalsó fellépő (elektromos mozgatású, műszerfalon visszajelzéssel) 

- Vonóhorog 

- 4 darab téli gumiabroncs, hólánc 

- Porral oltó 

- Telefon kihangosítóBluetooth, rádió 

- Jótállás: minimálisan 4 évre, vagy 200 ezer km-re (amelyik előbb teljesül) érvényes 

teljes körű, a hajtáslánc elemeire is vonatkozó jótállás. 

 

 

ZSELICI LÁMPÁSOK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 

IRODA: 7400 Kaposvár, Füredi út 1. 

TEL: 82/510-007, FAX: 82/510-006, MOBIL: 30/451-1050 

E-MAIL: zselici.lampasok@gmail.com 

WEB: www.zselicilampasok.hu 
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