Kérelem
a súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személyek személygépkocsi
szerzési/átalakítási támogatása megállapítására
I. Személyes adatok
A súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személyre vonatkozó
adatok:
1. Személyes adatok
Neve: ......................................................................................................................................
Születési neve: .......................................................................................................................
Anyja neve: .............................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .....................................................................................................
Lakóhely: ................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ..................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ...................................................................................
Állampolgársága:……………………………………………………………………………………..
[Ha nem magyar állampolgár, kérjük aláhúzással jelölje: bevándorolt, letelepedett,
menekültszabad mozgás és 3 hónapon túli tartózkodás jogával rendelkező személy]
Vezetői engedély száma…………………………………………………………………………….
Vezetői engedély érvényességi ideje:……………………………………………………………..
Telefonszám (nem kötelező megadni): ..................................................................................
A szállítást végző személyre vonatkozó adatok
2. Személyes adatok
Neve: ......................................................................................................................................
Születési neve: .......................................................................................................................
Anyja neve: .............................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .....................................................................................................
Lakóhely: ................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ..................................................................................................................
Vezetői engedély száma…………………………………………………………………………….
Vezetői engedély érvényességi ideje:……………………………………………………………..
Telefonszám (nem kötelező megadni): ..................................................................................
A szállítást hozzátartozóként végző személy esetén:
A súlyos mozgáskorlátozott személlyel, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személlyel való
rokoni kapcsolat: ...........................................................................................................
A szállítást az önkéntes jogviszonyban végző személy esetén:
A fogadószervezet neve, székhelye: ………………………………………………………..
Az önkéntes és a fogadószervezet által kötött szerződés száma, kelte: ………………..
II. Igényelt közlekedési kedvezmény
2.1. Személygépkocsi szerzési támogatás
2.1.1. A súlyos mozgáskorlátozott személy által igényelhető személygépkocsi szerzési
támogatás típusai közül az alábbit igénylem:
a) a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő
személygépkocsi (Suzuki) , vagy
b) újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi.
c) segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, kivéve a quad, vagy
d) járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem
képes gépi meghajtású kerekesszék szerzésére felhasználható, a vételár megtérítéséhez nyújtott
hozzájárulás.
(Kérjük, aláhúzással jelölje, hogy melyik típust igényli!)

2.1.2. Az egyéb fogyatékossággal élő személy által igényelhető személygépkocsi szerzési
támogatás típusai közül az alábbit igénylem:
a) a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő
személygépkocsi (Suzuki), vagy
b) újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi.
szerzésére felhasználható, a vételár megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás.
(Kérjük, aláhúzással jelölje, hogy melyik típust igényli!)
2.2. Személygépkocsi átalakítási támogatás
2.2.1. A súlyos mozgáskorlátozott személy által igényelhető személygépkocsi átalakítási
támogatás típusai közül az alábbit igénylem:
a) a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más
segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, vagy
b) a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a
biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához
(Kérjük, aláhúzással jelölje, hogy melyik típust igényli!)
(A súlyos mozgáskorlátozott személy a szerzési és átalakítási támogatást együttesen is
igényelheti.)
III. Nyilatkozatok:
(Kérjük aláhúzással jelölje a megfelelő részt!)
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
3.1.
a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy:
3.1.1. Érvényes vezetői engedéllyel
rendelkezem/nem rendelkezem
Érvényes vezetői engedély esetén: járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy
szabálysértési határozat hatálya alatt
állok/nem állok
3.1.2. Nem részesültem, és más személy súlyos mozgáskorlátozottságomra, illetve egyéb
fogyatékosságomra tekintettel nem részesült e kérelem benyújtását megelőző hét évben szerzési
támogatásban, átalakítási támogatásban˙(a szerzési támogatásban részesülés az átalakítási
támogatás igénylését, valamint az átalakítási támogatásban részesülés a szerzési támogatás
igénylését nem zárja ki)
részesültem/nem részesültem
3.1.3. A II. 2.1. a) vagy b) pontban és a 2.2.1. a) és b) pontban foglalt igény esetén a
pályáztatási eljárás útján kiválasztott, finanszírozási tevékenységgel foglalkozó, a hitelintézetekről
és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi szolgáltatást nyújtó szervezettel (a
továbbiakban: finanszírozó szervezet) kölcsönszerződés megkötését
vállalom/nem vállalom
3.1.4. A szerzési támogatás megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy:
□ kereső tevékenységet
folytatok/nem folytatok
□ tanulói, képzési jogviszonyban

állok/nem állok

□ 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevelek

igen/nem

□ honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben váltam súlyos
mozgáskorlátozottá, egyéb fogyatékossággal élő személlyé
igen/nem

………………………………………………………..
a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb
fogyatékossággal élő személy aláírása
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szállítást végző személy:
3.2.1. Érvényes vezetői engedéllyel
rendelkezem/nem rendelkezem
Érvényes vezetői engedély esetén: járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy
szabálysértési határozat hatálya alatt
állok/nem állok,
3.2.

3.2.2. A súlyos mozgáskorlátozott személlyel, illetve az egyéb fogyatékossággal élő való
rokoni kapcsolat: ......................................................., akinek személygépkocsival történő
szállítását vállalom.
3.2.3. Nem részesültem, és más személy súlyos mozgáskorlátozottságomra, illetve egyéb
fogyatékosságomra tekintettel nem részesült e kérelem benyújtását megelőző hét évben szerzési
támogatásban, átalakítási támogatásban˙(a szerzési támogatásban részesülés az átalakítási
támogatás igénylését, valamint az átalakítási támogatásban részesülés a szerzési támogatás
igénylését nem zárja ki)
igen/nem

………………………………………………………..
a szállítást végző személy aláírása
IV. Csatolt mellékletek:
Jelölje aláhúzással, ha csatolta
4.1.
a) a súlyos mozgáskorlátozottság, illetve az egyéb fogyatékosság tényét igazoló,
aa) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.
törvény (a továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja szerinti fogyatékossági támogatás
megállapításáról szóló hatósági határozat másolatát, vagy a megállapítás alapjául szolgáló
hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolatát, vagy
ab) a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről
és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: Mr.) Mr. 3. számú
mellékletében meghatározott, hatályos igazolás másolatát, vagy
ac) a rehabilitációs szakértői szerv (a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, továbbiakban:
NRSZH) vagy jogelődje által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott, a 2. § a) pont ac)
alpontjában meghatározott állapotot igazoló hatályos szakvélemény másolatát, vagy
ad) a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő,
rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat, ha az aa)-ac) alpont szerinti iratok nem
állnak rendelkezésre és a szükséges adatok a hivatal nyilvántartásában sem szerepelnek, vagy
ae) a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a vakok
személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap másolatát,
af) II.2.2. a) pont szerinti átalakítási támogatás igénylése esetén, a gépjárművezetői
alkalmasságot tanúsító szakvélemény fénymásolatát.
4.2.2. az önálló személygépkocsi használó vagy a szállítást végző személy érvényes vezetői
engedélyének a fénymásolatát, valamint nyilatkozatát arra nézve, hogy a járművezetéstől eltiltó
jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt áll-e.
4.3. A szállítást végző személy
4.3.1. A súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy és a szállítást
vállaló személy közös háztartásban élését, valamint a hozzátartozói kapcsolatot igazoló
dokumentum fénymásolatát,
4.3.2. A szállítást a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes
jogviszonyban végző személy esetén az önkéntes szerződés fénymásolatát.
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4.4. (A 3.1.4. pontban foglaltak fennállása esetén)
4.4.1. a kereső tevékenység folytatását igazoló dokumentumokat,
4.4.2. a tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentumokat,
4.4.3. a kérelmező nyilatkozatát a gyermek egyedülállóként nevelésének tényéről,
4.4.4. a szakértői szervnek vagy jogelődjének a hadigondozásról szóló törvény szerinti hadieredetű
fogyatkozás fennállását igazoló szakvéleményét,
4.5. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.)
Korm. rendelet 1. § c)-d) pontja szerinti személy esetén:
4.5.1.a tartózkodási engedély másolatát,
4.5.2. a tartózkodás jogcímét igazoló egyéb iratokat,
4.5.3. a rokoni kapcsolatot igazoló irat másolatát, amennyiben hozzátartozóként válik jogosulttá az
ellátásra.
V. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Kelt: …………………………………………………..
…………………………………………………
súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb
fogyatékossággal élő személy aláírása
Adatkezelési nyilatkozat
Aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy a Duna Lízing Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (székhelye:
1013 Budapest, Krisztina körút 32., cégjegyzékszáma: Cg.01-10-047810) és az általa képviselt
konzorcium tagjai, azaz a Lehetőségautó Kft. (székhelye: 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca
21., cégjegyzékszáma: Cg.01-09-993160) a Magyar Suzuki Zrt. (székhelye: 2500 Esztergom,
Schweidel József utca 52/A., cégjegyzékszáma: Cg.11-10-001371), valamint a Signal Biztosító
Zrt. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 50., cégjegyzékszáma: Cg.01-10-042159) (a
továbbiakban együtt: Konzorcium) a jelen kérelemben rögzített adataimat megismerjék, és a
hozzájárulásban meghatározottak szerint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék.
Az adatkezelés célja a Konzorciumnak a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési
kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szerinti támogatásokkal összefüggő
adatbázisa megteremtése és fenntartása, azok igénybe vételi lehetőségével és feltételeivel
kapcsolatos névre szóló megkeresés, valamint tájékoztatás.
Hozzájárulásom alapján a konzorciumot képviselő Duna Lízing Pénzügyi Szolgáltató Zrt., valamint
a Lehetőségautó Kft. a jelen kérelemben rögzített adataimat a fenti célból felhasználhatják,
jogosultak engem személyesen, telefonon, postai küldemény, elektronikus levél, vagy az
előbbiekkel egyenértékű kommunikációs eszköz (szórólap, címzett DM levél, eDM) útján a
szerzési támogatás igénylésével kapcsolatos információkról, illetve reklám- és marketingakciókról
tájékoztatni.
Adatszolgáltatásom és hozzájáruló nyilatkozatom önkéntes. Hozzájáruló nyilatkozatom
bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a Duna Lízing Pénzügyi
Szolgáltató Zrt. részére a fenti címre küldött nyilatkozattal. Jogaim megsértése esetén a jogsértő
ellen bírósághoz fordulhatok.
…………………………………………….
kérelmező aláírása
(fogyatékossággal élő személy)

…………………………………………….
szállítást vállaló aláírása
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Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez
A személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás iránti kérelem személyesen, illetve postai
úton nyújthatja be a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi
Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályához.
A hivatal elérhetősége: Integrált Közigazgatási Központ 2800 Tatabánya, Bárdos L. utca 2., I.
emelet.
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 13.00-16.00, szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.
A hivatal
a) a tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév június 15-éig,
b) a tárgyév szeptember 30-áig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév december 15-éig
az általa létrehozott bizottság véleményének kikérésével dönt a jogosultságokról.
Felhívom a figyelmét a kölcsönszerződésre,
www.lehetosegauto.hu oldalon talál.

melyről

bővebb

információt

a

Felhívom továbbá a figyelmét arra, hogy új autó vásárlásához igényelt szerzési támogatás
esetén kizárólag a Suzuki megjelölt típusai közül választhat.
A választható típusokról bővebb információt szintén a www.lehetosegauto.hu oldalon talál.
1. § E rendelet hatálya - amennyiben nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik - kiterjed az
ellátás igénylésének időpontjában a Magyar Köztársaság területén élő
a) magyar állampolgárra,
b) bevándorolt vagy letelepedett jogállású, továbbá a magyar hatóság által menekültként vagy
hontalanként elismert személyre,
c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben
meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a
Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
d) a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított
engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező és a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
harmadik országbeli állampolgárra.
Súlyos mozgáskorlátozott személy:
aa) az a személy, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló
1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi
fogyatékosnak minősül, vagy f) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott
fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság,
ab) az a személy, aki a 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra
jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet (a
továbbiakban: Mr.) 1. mellékletében meghatározott, az „L” betűjel szerinti mozgásszervi
fogyatékosságban szenved, vagy a „P” betűjel szerinti többszörös és összetett betegségben
szenved és a többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi
fogyatékosságot okoz,
ac) a 4/A. alcím szerinti minősítési rendszer szerint a közlekedőképességében súlyosan
akadályozott személy.
Egyéb fogyatékossággal élő:
ha) fogyatékossági támogatásra a Fot. 23. § (1) bekezdés a)-d) vagy h) pontja alapján jogosult,
vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy a Fot. 23. § (1) bekezdés f) vagy g) pontja
alapján halmozottan fogyatékosnak minősül, kivéve, ha egyik fogyatékossága mozgásszervi
fogyatékosság,
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hb) a 18. életévét nem töltötte be, és magasabb összegű családi pótlékra az Mr. 1.
mellékletében meghatározottak szerint a „K” vagy az „M” betűjel alapján, vagy az „N” betűjel „1”
számjel alapján jogosult, továbbá, aki az Mr. 1. mellékletében meghatározott, a „P” betűjel szerinti
többszörös és összetett betegségben szenved, és a többszörös és összetett betegségei közül
legalább az egyik az Mr. 1. mellékletében meghatározottak szerint a „K” vagy az „M” betűjel
szerinti, vagy az „N” betűjel „1” számjel szerinti betegség, illetve fogyatékosság.
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve,
ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.
Tanulói, képzési jogviszonyban álló:
a) a korai fejlesztésben és gondozásban részesülő gyermek,
b) a bölcsőde gondozottja,
c) a közoktatási intézmény neveltje vagy tanulója,
d) a felsőoktatási intézmény hallgatója,
e) az a kiskorú gyermek, aki személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermek
habilitációját, rehabilitációját, fejlesztő foglalkoztatását szolgáló egyéb intézmény gondozás,
nevelés, oktatás céljából történő rendszeres látogatója - feltéve, hogy gondozása, nevelése,
oktatása a hat hónapot előreláthatólag meghaladja -,
f) az a kiskorú gyermek, akinek egészsége megőrzése miatt gyógyító intézetbe történő szállítása
havonta legalább két alkalommal szükséges,
g) az átképzésben részesülő álláskereső;
Kereső tevékenység: - az 1-4. pontban foglaltak figyelembevételével - minden olyan munkavégzés,
amelyért díjazás jár, továbbá kereső tevékenységet folytatónak kell tekinteni azt a személyt is, aki
külön törvény szerint egyéni vállalkozónak minősül, valamint aki gazdasági társaság
tevékenységében személyes közreműködés vagy mellékszolgáltatás keretében történő
munkavégzés útján vesz részt, illetve aki a társaság vezető tisztségviselője vagy a társasági
szerződésben közreműködési/munkavégzési kötelezettsége/joga fel van tüntetve.
1. Az olyan munkavégzés, amelyért jogszabály alapján tiszteletdíj jár, akkor minősül kereső
tevékenységnek, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát
meghaladja.
2. A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenység akkor minősül kereső
tevékenységnek, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok
szerint a jövedelem kiszámításánál figyelembe kell venni.
3. A külön törvény alapján végzett közérdekű önkéntes tevékenység nem minősül kereső
tevékenységnek.
4. A külön törvény alapján nevelőszülői jogviszony keretében végzett tevékenység nem minősül
kereső tevékenységnek,
Kereső tevékenységet folytató:
a) a fentiek szerinti kereső tevékenységet végző személy, azzal, hogy a közérdekű önkéntes
tevékenység is kereső tevékenységnek minősül, ha az önkéntes szerződést legalább egy évre
vagy határozatlan időre kötötték, és az önkéntes a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
törvény alapján ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatásban részesül,
b) alapján munkanélküli járadékban, álláskeresési járadékban, álláskeresési segélyben,
vállalkozói járadékban vagy képzési támogatásként nyújtott keresetpótló juttatásban részesülő
személy;
Önálló személygépkocsi használó:
az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki
 gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik,
 a 4. § (1) bekezdés c) pontja esetében három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár
vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy az 5. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti esetben gépjárművezetői alkalmasságát az átalakítás előírásával a
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rehabilitációs szakigazgatási szerv, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a
továbbiakban együtt: szakértői szerv) vagy jogelődje megállapította,
az az egyéb fogyatékossággal élő személy, aki
 gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik,
és nem áll járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt.
Szállítást végző személy: a súlyos mozgáskorlátozott személy, illetve az egyéb fogyatékossággal
élő személygépkocsival történő szállítását írásbeli nyilatkozatban vállaló, gépkocsi vezetésére
jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkező
a) vér szerinti, örökbefogadó- és nevelőszülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett
élettárs,
b) a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személlyel legalább egy
éve közös háztartásban élő vér szerinti, örökbefogadott és nevelt gyermek, vagy testvér,
c) a súlyos mozgáskorlátozott személy, illetve az egyéb fogyatékossággal élő
személygépkocsival történő szállítását a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti
önkéntes jogviszonyban végző személy,
amennyiben nem áll a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat
hatálya alatt.
Önkéntes közérdekű tevékenység: a fogadó szervezetnél, a közérdekű önkéntes tevékenységről
szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 3. §-ában meghatározott tevékenységi körben ellenszolgáltatás
nélkül végzett munka.
A személygépkocsi szerzési támogatás:
a) súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén a közúti
járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő
személygépkocsi, vagy
b) súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén újnak nem
minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi, vagy
c) súlyos mozgáskorlátozott személy esetén segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy
négykerekű jármű, kivéve a quad, vagy
d) súlyos mozgáskorlátozott személy esetén járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10
km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék
szerzésére felhasználható, a vételár megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás.
A szerzési támogatás mértéke
az a) pont szerinti esetben 1 000 000 forint,
a b)-d) pont szerinti esetben a vételár 60%-a, de legfeljebb 600 000 forint.
a c)-d) pont szerinti esetben vételárnak a társadalombiztosítási támogatással csökkentett vételár
minősül.
A szerzési támogatással vásárolt személygépkocsi kizárólag a súlyos mozgáskorlátozott személy
érdekében használható.
Az a), illetőleg a b) pont szerinti személygépkocsi szerzési támogatás felhasználása során a
kölcsönszerződést a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személlyel
kell megkötni, a szerzési támogatással érintett személygépkocsi a kölcsönszerződés
megkötésének napjától számított három éven belül nem idegeníthető el. www.lehetosegauto.hu
A személygépkocsi tulajdonjoga a szerzési támogatás jogosultját illeti meg.
A finanszírozó szervezet a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követően
harminc napon belül megkeresi a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő
személyt a kölcsönszerződés megkötése céljából.
A kölcsönszerződést - a megállapított szerzési támogatás összegének, valamint a szerzési
támogatás jogosultja által befizetett önerő levonásával a vételárból fennmaradó összegre - három
éves futamidővel kell megkötni. A szerzési támogatás jogosultjának és a finanszírozó
szervezetnek a megállapodása alapján a kölcsönszerződés futamideje egy alkalommal,
legfeljebb további három évvel meghosszabbítható.
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Ha a kölcsönszerződés a határozat jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül
nem jön létre, a szerzési támogatás nem folyósítható. Ebben az esetben a hivatal a
felszabadult szerzési támogatásnak megfelelő összegben új jogosultat jelöl ki.
A használt személygépkocsi esetében a kölcsönszerződés megkötésére abban az esetben van
lehetőség, ha a személygépkocsit a belföldi kereskedelmi forgalomban személygépkocsik
értékesítésével foglalkozó, adószámmal rendelkező szervezettől vagy személytől vásárolják meg.
A személygépkocsi átalakítási támogatás a súlyos mozgáskorlátozott személy vagy a szállítást
végző személy (a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását
írásbeli nyilatkozatban vállaló, gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel
rendelkező
a) vér szerinti, örökbefogadó- és nevelőszülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett
élettárs, vagy
b) a súlyos mozgáskorlátozott személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő vér szerinti,
örökbefogadott és nevelt gyermek, vagy testvér)
tulajdonában álló személygépkocsinak
a) a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más
segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, vagy
b) a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a
biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához
nyújtott hozzájárulás.
Az átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 90 000 forint.
A kölcsönszerződést: az a), illetőleg a b) pont szerinti személygépkocsi szerzési támogatás esetén
három éves futamidővel kell megkötni, a megállapított szerzési támogatás összegének
levonásával a vételárból fennmaradó összegre.
Ha a kölcsönszerződés a határozat jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül nem
jön létre, a szerzési támogatás nem folyósítható.
Az utalványt: a c), vagy d) szerinti szerzési támogatás igénylése, valamint átalakítási támogatás
igénylése esetén a hivatal a jogosultságot megállapító határozatának jogerőre emelkedését követő
tizenöt napon belül állítja ki.
Az átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 90.000 Ft.
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