Kérelem a súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő
személyek közlekedési kedvezményeinek megállapítására
1. Személyes adatok
1.1. A kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok:
Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:
Levelezési cím:
Telefonszám (nem
kötelező megadni):
Ha a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személy kiskorú,
vagy
gondokság
alatt
áll,
meg
kell
adni a törvényes képviselő nevét és címét (a törvényes képviseletet igazoló gyám
kirendelő, illetve a gondnok kirendelő határozat másolatát a kérelem mellé kell csatolni):
…………………………………………………………………………………………………………………….....

1.2. A kérelmező állampolgársága, tartózkodásának jogcíme (a megfelelő részt meg kell
jelölni, csak egy kategória jelölhető meg!):

□ magyar állampolgár □ bevándorolt □ letelepedett □ menekült □ hontalan
□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy
□ EU kék kártyával rendelkező személy □ összevont engedéllyel rendelkező
harmadik országbeli állampolgár

1.3. A kérelmező családi állapota (a megfelelő részt meg kell jelölni):

□ egyedülálló □ házas □ bejegyzett élettársi kapcsolatban él
□ élettársi kapcsolatban él
2. A támogatás igénylésének jogcíme (azt a pontot kell megjelölni, amelyre a kérelem
irányul; a szerzési és az átalakítási támogatásnál felsorolt lehetőségek közül legfeljebb egyegy igényelhető)
2.1. Súlyos mozgáskorlátozott személyek személygépkocsi átalakítási támogatása
(csak a súlyos mozgáskorlátozott személyek vehetik igénybe):

□

a személygépkocsinak a vezetés feltételeként előírt automata sebességváltóval, vagy
más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához

□

a személygépkocsinak a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő
átalakításához, vagy a biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához
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2.2.Súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személyek szerzési
támogatása (csak egy kategória jelölhető meg azzal, hogy az egyéb fogyatékossággal
élők csak az első és második pont közül választhatnak):

□ új járműnek minősülő személygépkocsi vásárlásához
□ újnak nem minősülő, legfeljebb öt éve forgalomba

helyezett személygépkocsi

vásárlásához

□

segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű vásárlásához
(kivéve quad)

□ járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni
nem képes gépi meghajtású kerekesszék vásárlásához

3. A jogosultság feltételeire vonatkozó adatok:
3.1. A kérelmező súlyos mozgáskorlátozottsága tényét igazoló irat (a megfelelő részt
meg kell jelölni; az irat másolatát a kérelemhez kell csatolni):

□

mozgásszervi vagy halmozott fogyatékosságra – ahol a halmozott fogyatékosság közül
az egyik legalább mozgásszervi fogyatékosság – tekintettel fogyatékossági támogatást
megállapító határozat másolata vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos
szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolata

□

18. életévet be nem töltött személy esetén, a szakorvos által a magasabb összegű
családi pótlék igényléséhez kitöltött, mozgásszervi fogyatékosságot vagy többszörös
és összetett betegségben szenvedőnél a többszörös és összetett betegségek közül
legalább egy mozgásszervi fogyatékosságot igazoló hatályos igazolás másolata

□

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási
szabályokról szóló kormányrendeletben első fokon eljáró rehabilitációs szakértői szervként
kijelölt szerv vagy jogelődje által a közlekedőképesség minősítése során kiadott,
közlekedőképességben súlyosan akadályozott, legalább három éven keresztül
fennálló állapotot igazoló szakvélemény másolata

□

amennyiben az előbbi pontokban felsorolt iratok egyike sem áll rendelkezésre, a súlyos
mozgáskorlátozott
személy
közlekedőképességének
minősítését
elősegítő,
rendelkezésre álló orvosi dokumentáció és egyéb iratok (pl.: a súlyos
mozgáskorlátozottság fennállásáról korábban kiadott I. fokú orvosi szakvélemény /”7 pontos
papír”/ másolata, orvosi leletek, ambuláns kezelőlapok, zárójelentések másolatai)
3.2. A kérelmező egyéb fogyatékossága tényét igazoló irat (a megfelelő részt meg kell
jelölni; az irat másolatát a kérelemhez kell csatolni):

□

látási, hallási, értelmi fogyatékosságára, a személyiség egészét érintő fejlődés átható
zavarára, kromoszóma-rendellenességére vagy halmozott fogyatékosságára – kivéve, ha az
egyik fogyatékossága mozgásszervi fogyatékosság – tekintettel fogyatékossági
támogatást megállapító határozat másolata vagy a megállapítás alapjául szolgáló
hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolata

□

vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a
vakok személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap másolata
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□

18. életévet be nem töltött személy esetén, a szakorvos által a magasabb összegű
családi pótlék igényléséhez kitöltött, érzékszervi, értelmi fogyatékosságot, pervazív
fejlődési zavart (autizmust) vagy többszörös és összetett betegségben szenvedőnél a
többszörös és összetett betegségek közül legalább egy érzékszervi, értelmi
fogyatékosságot vagy pervazív fejlődési zavart (autizmust) igazoló hatályos igazolás
másolata
3.3. Járművezetésre vonatkozó adatok (a megfelelő részt alá kell húzni, és amennyiben a
kérelmező rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel vagy gépjárművezetői alkalmasságát a
rehabilitációs szakértői szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy jogelődje megállapította, annak másolatát a
kérelemhez kell csatolni; a nemleges választ is meg kell jelölni)
-

a kérelmező személygépkocsi vezetésre jogosító érvényes vezetői engedéllyel
rendelkezik:
igen /
nem.

-

a kérelmező három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár vezetésére jogosító
érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik:
igen
/
nem.

-

a kérelmező gépjárművezetői alkalmasságát az átalakítás előírásával a rehabilitációs
szakértői szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy jogelődje
megállapította / nem állapította meg.

3.4. A kérelmező nyilatkozatai (a megfelelő részt alá kell húzni):
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy gépjárművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet
vagy szabálysértési határozat hatálya alatt
nem állok
/
állok.
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző hét éven
belül saját jogon, vagy rám tekintettel más személy szerzési támogatásban
nem részesült / részesült.
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző hét éven
belül saját jogon, vagy rám tekintettel más személy átalakítási támogatásban
nem részesült / részesült.
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a személygépkocsi szerzési támogatásnak
új személygépkocsi vásárlása esetén a pályáztatási eljárás során kiválasztott közreműködő
szervezettel kötött adásvételi szerződés keretében történő felhasználását
vállalom / nem vállalom.
….……….…………………………………………
A kérelmező vagy törvényes képviselőjének aláírása
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3.4.
A
közlekedési
kedvezmények
megállapításánál
figyelembe
veendő
előnyszempontokra vonatkozó nyilatkozatok (a megfelelő részt alá kell húzni, és
amennyiben az a kérelmező esetében teljesül, a kérelem mellé csatolni kell a
keresőtevékenység folytatását, tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló
dokumentumot, illetve a rehabilitációs szakértői szervként eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatalnak, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak vagy jogelődjének a
hadigondozásról szóló törvény szerinti hadieredetű fogyatkozás fennállását igazoló
szakvéleményét):
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy keresőtevékenységet
folytatok / nem folytatok.
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy tanulói, képzési jogviszonyban
állok /

nem állok.

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy egyedülállóként nevelem 14 éven aluli
gyermekemet/gyermekeimet.
igen
/
nem.
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy honvédelmi kötelezettség telesítése során,
azzal összefüggésben váltam súlyos mozgáskorlátozottá vagy egyéb fogyatékossággal élő
személlyé
igen /
nem.
….……….……………………………………………
A kérelmező vagy törvényes képviselőjének aláírása

4. A kérelmező szállítását végző személyre vonatkozó adatok, nyilatkozatok:
4.1. A szállítást végző személy személyi adatai:
Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:
4.2. A szállítást végző személy hozzátartozói kapcsolata a kérelmezővel (a megfelelő
részt meg kell jelölni, és a kérelem mellé csatolni kell a hozzátartozói kapcsolatot igazoló irat
/születési, házassági anyakönyvi kivonat, élettársi kapcsolat bejegyzéséről szóló irat stb./,
továbbá ha a szállítást végző személy a kérelmező egyeneságbeli rokona vagy testvére, úgy
a legalább egy éve közös háztartásban élést igazoló dokumentum /lakcímet igazoló hatósági
igazolvány/ másolatát)
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□ vér szerinti, örökbefogadó- vagy nevelőszülő
□ házastárs
□ élettársi nyilatkozatok nyilvántartásába bejegyzett élettárs
□ vér szerinti, örökbefogadott vagy nevelt gyermek
□ nagyszülő
□ unoka
□ testvér
□ a szállítást közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes
jogviszonyban végző személy.
4.3. A szállítást végző személy nyilatkozatai (a megfelelő részt alá kell húzni, és a
kérelem mellé csatolni kell a szállítást végző személy érvényes vezetői engedélye
másolatát):
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett kérelmező
szállítását vállalom.
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy gépjárművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet
vagy szabálysértési határozat hatálya alatt
nem állok /
állok.
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző hét éven
belül saját jogon, vagy rám tekintettel más személy szerzési támogatásban
nem részesült / részesült.
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző hét éven
belül saját jogon, vagy rám tekintettel más személy átalakítási támogatásban
nem részesült /

részesült.

……….……………………………………………
A szállítást végző személy aláírása
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok a valóságnak
megfelelnek. Kérelmezőként hozzájárulok ahhoz, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a
Lehetőségautó Kft. ( 1211 Budapest Kossuth Lajos utca 21.) által képviselt konzorcium a jelen
kérelmen rögzített adataimat a szerzési támogatással összefüggő információs bázisa
megteremtéséhez, illetve fenntartásához felhasználja, reklám- és marketingakciókról szóló
tájékoztatók megküldése érdekében kezelje és az ilyen jellegű tájékoztatókat címzett postai
küldemény, elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű kommunikációs eszköz (szórólap, címzett
DM levél, eDM) útján részemre megküldje.

□ Kérjük, hogy itt jelezze, amennyiben nem járul hozzá!
Az adatszolgáltatás önkéntes. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor, korlátozás és indokolás nélkül,
ingyenesen visszavonható a Lehetőségautó Kft. felé küldött nyilatkozattal.

Kelt: ………………………………………………, ……………………….....
…………………………………………………..

…………………………………………………..
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A kérelmező/törvényes képviselője aláírása

A szállítást végző személy aláírása

Tájékoztató
a személygépkocsi szerzési és átalakítás támogatás (közlekedési kedvezmények) igényléséhez
Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeit 2011. július 2. napjától a súlyos
mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló – többször módosított – 102/2011.
(VI.29.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) szabályozza. A közlekedési kedvezmények
fajtái: személygépkocsi szerzési és átalakítás támogatás.
2011. július 2. napjától kizárólag a Kormányrendelet szabályai szerint állapítható meg közlekedési
kedvezmény a jogosult részére.
A közlekedési kedvezmények keretében a korábbi évekhez hasonlóan szerzési és átalakítási
támogatás igényelhető, annak formája, mértéke és a jogosultság feltételei azonban jelentősen
megváltoztak.
Egy jogosult egyidejűleg benyújthatja a szerzési és átalakítási támogatás iránti kérelmét is.
Közlekedési kedvezményben azonban csak akkor részesíthető a kérelmező, ha a kérelem benyújtását
megelőző hét éven belül ő maga, vagy rá tekintettel más személy nem részesült a kérelme szerinti
közlekedési kedvezményben.
I. Személygépkocsi szerzési támogatás
A személygépkocsi szerzési támogatás
- a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő
személygépkocsi; vagy
- a súlyos mozgáskorlátozott személy speciális igényeinek megfelelő műszaki feltételekkel rendelkező,
újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi; vagy
- segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, kivéve a quad; vagy
- 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 súlyos mozgáskorlátozott személy a fentiekben felsorolt négy jogcím közül választhatja ki,
hogy mire igényli a támogatást, az egyéb fogyatékossággal élő személy az első két pont közül
választhat.
A személygépkocsi szerzési támogatás mértéke új gépjármű vásárlása esetén 1 000 000 forint, a
fentiekben felsorolt minden további esetben a vételár 60%-a, de legfeljebb 600 000 forint.
1.) Az újnak minősülő gépkocsi vásárlása a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb
fogyatékossággal élő személynek a közreműködő szervezettel a pályáztatási eljárás útján kiválasztott,
közreműködői tevékenységgel foglalkozó szervezettel adásvételi szerződés keretében történik. Ez a
kijelölt szervezet a Lehetőségautó Kft. 1211 Budapest Kossuth Lajos utca 21., Email cím:
info@lehetosegauto.hu (a továbbiakban: közreműködő szervezet). Ügyintézők: Sajtos Tamás Tel:30730-2741, Takács Krisztián Tel:30-730-0967. Az új járműre igényelt támogatással kizárólag Suzuki
gyártmányú, a www.lehetosegauto.hu weboldalon megjelölt típusú személygépkocsi
vásárolható, és csak a kijelölt ügyfélszolgálati pontokon. Ügyfélszolgálati pont: Ankers Kft. 5900
Orosháza, Arany János utca 2/E. Ügyintéző: Tóth Istvánné Tel:06-72-466-752
Az adásvételi szerződést a támogatás megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő
négy hónapon belül kell megkötni. Az adásvételi szerződés megkötéséhez nem kötelező
kölcsönszerződés megkötése 2018. évtől. A szerzési támogatással érintett gépkocsi az
adásvételi szerződés megkötésének napjától számított három éven belül nem idegeníthető el. A
személygépkocsi forgalomba helyezésére, illetve tulajdonjogának átírására a közlekedési igazgatási
hatóságnál indított eljárásban meghatalmazottként a finanszírozó szervezet jár el, és egyidejűleg
kezdeményezi az elidegenítési tilalomnak a járműnyilvántartásba az állam javára történő bejegyzését.
Ellenkező esetben a jogosultat terhelik az elidegenítési tilalomnak a járműnyilvántartásba az állam
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javára történő bejegyeztetése.
Újnak nem minősülő – legfeljebb öt éve forgalomba helyezett - személygépkocsi esetén a támogatás
felhasználása akár a közreműködő szervezettel, akár bármelyik a belföldi kereskedelmi forgalomban
személygépkocsik értékesítésével foglalkozó adószámmal rendelkező szervezettel vagy személlyel
(autókereskedővel) kötött adásvételi szerződés útján lehetséges. A gépkocsi típusa szabadon
választható, a megvásárlásához kölcsön szerződés megkötése nem kötelező. Az elidegenítési
tilalomnak a járműnyilvántartásba az állam javára történő bejegyeztetése a jogosult felhasználó
kötelessége.
2.) A segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű (kivéve a quad), illetve
a járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes
gépi meghajtású kerekesszék vásárlására biztosított szerzési támogatás megállapítása esetén a
hivatal a támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül utalványt
állít ki a jogosult részére, melynek érvényességi ideje hat hónap. A jármű, illetve a kerekesszék
kizárólag az utalvány kiállítását követően vásárolható meg.
Az utalvány a belföldi kereskedelmi forgalomban járművek, illetve gyógyászati segédeszközök
értékesítésével foglalkozó, adószámmal rendelkező kereskedőnél, illetve belföldi, adószámmal
rendelkező, személygépkocsi szervizelését és karbantartását végző szolgáltatónál használható fel. A
kereskedő az utalvány értékét a vételárba, illetve az átalakítás költségébe beszámítja.
Vételárnak a társadalombiztosítási támogatással csökkentett vételár minősül.
II. Személygépkocsi átalakítási támogatás
Ezt a támogatást csak a súlyos mozgáskorlátozott személyek vehetik igénybe.
A súlyos mozgáskorlátozott személy vagy szállítást végző személy (kivéve a szállítást a közérdekű
önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes jogviszonyban végző személyt) tulajdonában
álló személygépkocsinak
- a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más
segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához; vagy
- a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos
szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához nyújtott hozzájárulás.
Az átalakítási támogatás megállapítása esetén utalványt állít ki a hivatal a jogosultságot megállapító
határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül. Az utalvány érvényességi ideje hat hónap. A
támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 90 000 forint.
III. A súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személy fogalma és a súlyos
mozgáskorlátozottság és egyéb fogyatékosság tényének igazolására alkalmas iratok
1.) A kormányrendelet alapján súlyos mozgáskorlátozott személy:
a) az, 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,
b) 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,
c) a közlekedőképesség minősítési rendszer szerint a közlekedőképességében súlyosan
akadályozott személy, amennyiben ez az állapota várhatóan legalább három éven keresztül
fennáll.
2.) A kormányrendelet alapján egyéb fogyatékossággal élő személy:
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a) az, aki a 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,
b) 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.
3.) A súlyos mozgáskorlátozottság tényét az alábbi igazolásokkal lehet bizonyítani, melyek
másolatát a kérelemhez csatolni kell:
a) a fogyatékossági támogatást megállapító határozat vagy a megállapítás alapjául szolgáló
szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény;
b) 18. életévet be nem töltött kérelmezőknél a magasabb összegű családi pótlék igényléséhez kiállított
szakorvosi igazolás;
c) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló
kormányrendeletben első fokon eljáró rehabilitációs szakértői szervként kijelölt szerv vagy jogelődje
által a közlekedőképesség minősítése során kiadott, közlekedőképességben súlyosan akadályozott,
legalább három éven keresztül fennálló állapotot igazoló szakvélemény másolata;
e) amennyiben a kérelmezőnek a fentiekben felsorolt iratok egyike sem áll a rendelkezésére, úgy a
súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló
orvosi dokumentáció és egyéb iratok (pl.: a súlyos mozgáskorlátozottság fennállásáról korábban
kiadott I. fokú orvosi szakvélemény /”7 pontos papír”/ másolata, és azon ambuláns kezelőlapok, orvosi
leletek, zárójelentések másolatai, amelyek alátámasztják a kérelmező mozgáskorlátozottságát)
benyújtásával a kérelmező kérheti a közlekedőképesség minősítése elvégzését. A hivatal a benyújtott
iratok alapján a kérelmező közlekedőképességét szakkérdésként vizsgálja.
4.) Az egyéb fogyatékosság fennállásának tényét az alábbi igazolásokkal lehet bizonyítani,
melyek másolatát a kérelemhez csatolni kell:
a) a fogyatékossági támogatást megállapító határozat vagy a megállapítás alapjául szolgáló
szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény;
b) 18. életévet be nem töltött kérelmezőknél a magasabb összegű családi pótlék igényléséhez kiállított
szakorvosi igazolás;
c) a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a vakok személyi
járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap másolata.
5.) A személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatásra a súlyos mozgáskorlátozott személy
akkor jogosult, ha
a) a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül ő maga vagy rá tekintettel más személy nem
részesült a kérelem szerinti közlekedési kedvezményben, és
b) a keretszámra és az előnyszempontokra tekintettel a közlekedési kedvezmény számára
megállapítható, és
c) új vagy újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett gépkocsi vásárlása esetben
önálló személygépkocsi használó vagy szállítást végző személy szállítja;
d) a segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű vásárlására nyújtott
szerzési támogatás igénylése esetén önálló személygépkocsi használó;
e) a személygépkocsi automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő
felszereléséhez nyújtott átalakítási támogatás igénylése esetében a gépjárművezetői alkalmasságát
az átalakítás előírásával a rehabilitációs szakértői szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,
a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy jogelődje megállapította;
f) a személygépkocsinak a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához,
vagy biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához igénybeveendő átalakítási támogatás
igénylése esetében szállítást végző személy szállítja.
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6.) Az új vagy újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi
vásárlásához igényelhető személygépkocsi szerzési támogatásra az egyéb fogyatékossággal élő
személy akkor jogosult, ha
a) a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül ő maga vagy rá tekintettel más személy nem
részesült a kérelem szerinti közlekedési kedvezményben, és
b) a keretszámra és az előnyszempontokra tekintettel a közlekedési kedvezmény számára
megállapítható, és
c) önálló személygépkocsi használó vagy szállítást végző személy szállítja.
IV. A szerzési, illetve átalakítási támogatás iránti kérelmek elbírálásához a kormányrendelet előnyben
részesítési szempontokat ad meg. Ez alapján előnyben kell részesíteni azon kérelmezőt, aki
- keresőtevékenységet folytat,
- tanulói, képzési jogviszonyban áll,
- 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevel, vagy
- honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos mozgáskorlátozottá,
illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyé.
Bármelyik fenti előnyben részesítési szempont fennállását az ügyfélnek kell igazolnia a szükséges
bizonyítékok benyújtásával. A kormányrendelet pontosan megfogalmazza, hogy mely szempont alatt
mit kell érteni.
Keresőtevékenységet folytató személy:
- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) 58. §
(5) bekezdés e) pontja szerinti 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,
- az Flt. alapján munkanélküli járadékban, álláskeresési járadékban, álláskeresési segélyben,
vállalkozói járadékban vagy képzési támogatásként nyújtott keresetpótló juttatásban részesülő
személy.
Tanulói, képzési jogviszonyban állónak kell tekinteni:
- a korai fejlesztésben és gondozásban részesülő gyermeket,
- a bölcsőde gondozottját,
- a közoktatási intézmény neveltjét vagy tanulóját,
- a felsőoktatási intézmény hallgatóját,
- azt a kiskorú gyermeket, 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 –,
- azt a kiskorú gyermeket, akinek egészsége megőrzése miatt gyógyító intézetbe történő szállítása
havonta legalább két alkalommal szükséges,
- az átképzésben részesülő álláskeresőt.
Egyedülálló:
az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van,
azzal, hogy a házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha lakcímük különböző.
Önálló személygépkocsi használó:
az a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy, aki gépkocsi vezetésére
jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik,
továbbá az a súlyos mozgáskorlátozott személy
- aki három-vagy négykerekű segédmotoros kerékpár vezetésére jogosító érvényes vezetői
engedéllyel rendelkezik, és segédmotoros kerékpárnak minősülő három vagy négykerekű járművet
kíván vásárolni; vagy
- akinek a személygépkocsinak a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata
sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez igényelt átalakítási
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támogatás esetén a gépjárművezetői alkalmasságát az átalakítás előírásával a rehabilitációs szakértői
szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
vagy jogelődje megállapította,
és nem áll járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt.
Szállítást végző személy:
a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy személygépkocsival történő
szállítását írásbeli nyilatkozatban vállaló, gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel
rendelkező
- vér szerinti, örökbefogadó- és nevelőszülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs,
- a súlyos mozgáskorlátozott személlyel, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyel legalább egy
éve közös háztartásban élő vér szerinti, örökbefogadott és nevelt gyermek, egyeneságbeli rokon vagy
testvér,
- a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy 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.
V. A kérelemhez
nyilatkozatokat.






mellékelni

kell

a

kormányrendeletben

meghatározott

igazolásokat

és

a súlyos mozgáskorlátozottság vagy egyéb fogyatékosság fennállásának tényét igazoló iratot,
a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy érvényes vezetői
engedélyének fénymásolatát vagy a szállítást végző személy érvényes vezetői engedélyének
fénymásolatát,
a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy és a szállítását végző
személy hozzátartozói kapcsolatát igazoló dokumentum fénymásolatát (pl.: születési
anyakönyvi kivonat másolata);
a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy és a szállítást végző
személy közös háztartásban élését igazoló dokumentum másolatát (lakcímet igazoló hatósági
igazolvány),
az önkéntes szerződés fénymásolatát, amennyiben a súlyos mozgáskorlátozott illetve egyéb
fogyatékossággal élő személy személygépkocsival történő szállítását a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes jogviszonyban végző személy vállalja.

Mellékelni kell továbbá az előnyben részesítési szempontok fennállását dokumentáló igazolást:
- keresőtevékenység folytatását igazoló dokumentum(ok);
- tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentum(ok);
- a hadigondozásról szóló törvény szerinti hadieredetű fogyatkozás
szakvéleményének másolata.

fennállását

igazoló

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve a magas szintű képzettséget
igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel a Magyar Köztársaság
területén tartózkodó személyek, továbbá összevont engedéllyel rendelkező harmadik
országbeli állampolgárok esetén szükséges
- a tartózkodási engedély másolata vagy
- tartózkodási jogcím igazolása egyéb irat másolatával;
- a rokoni kapcsolatot igazoló irat másolata, ha a kérelmező hozzátartozóként válik jogosulttá a
támogatásra.
VI. A közlekedési kedvezmény jogalap nélküli és rosszhiszemű igénybevétele esetén a jogalap nélküli
rosszhiszemű igénybevevő köteles azt a jegybanki alapkamat kétszeresével megemelt összegben
visszafizetni.
VII. Az ügyfelek minden év március 31-éig és szeptember 30-áig nyújthatják be a kérelmeiket a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal, melyben személygépkocsi
szerzési és/vagy átalakítási támogatást kívánnak igénybe venni. A kormányhivatal a tárgyév március
31-éig benyújtott kérelmek esetén tárgyév június 15-éig, a tárgyév szeptember 30-áig benyújtott
kérelmek esetén tárgyév december 15-éig dönt – az általa létrehozott bizottság véleményének
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kikérésével – a jogosultságokról. A közlekedési kedvezményben nem részesített kérelmezők között a
hivatal sorrendet állít fel arra az esetre, ha a támogatás felhasználására előírt határidő lejárt, vagy a
jogosult a támogatásról lemond. Ebben az esetben a felállított sorrendnek megfelelően új jogosultakat
jelöl ki.
Hivatalunknál az ügyfélfogadás hétfőn 8.00 órától 18.00 óráig, szerdán 8.00 órától 16.00-ig,
csütörtökön 13.00 órától 16.00-ig és pénteken 8.00 órától 12.00 óráig tart. A kérelmek előterjeszthetők
postai úton is: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal 5000 Szolnok,
Ady Endre út 9. szám címre.

Szolnok, 2018. május 15.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Szolnoki Járási Hivatal
Hatósági Főosztály Hatósági Osztály
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