Kérelem
Kérelmező adatai
Név:……………………………………………………………………………………….
Születési név:…………………………………………………………………………….
Születési hely, idő:………………………………………………………………………
Anyja neve:……………………………………………………………………………….
Lakóhely:…………………………………………………………………………………
Tartózkodási hely:……………………………………………………………………….
TAJ szám: ………………………………………………………………………………..
Állampolgársága: ……………………………………………………………………….
külföldi állampolgárság esetén Magyarországon való tartózkodás jogcíme:
bevándorolt, letelepedett, menekült, hontalan vagy ………………………….
Telefonszám, e-mail cím:………………………………………………………………
Keresőtevékenységet folytatok:

igen

nem

Tanulói, képzési jogviszonyban állok:

igen

nem

14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevelek:

igen

nem

Honvédelmi kötelezettség során, azzal összefüggésben váltam
mozgáskorlátozottá, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyé:
igen
nem

súlyos

A kérelem benyújtását megelőző hét éven belül magamra, vagy más személyre
tekintettel részesültem a kérelem szerinti közlekedési kedvezményben:
igen
nem
Gépkocsi vezetésre jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezem:
igen
nem
Járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt
állok:
igen
nem
Fogyatékossági támogatásban részesülök:

igen

Fogyatékosságom jellege: mozgásszervi fogyatékos
autista
hallási fogyatékos
kromoszóma rendellenesség
Vakok személyi járadékában részesülök:

igen

nem
értelmi fogyatékos
látási fogyatékos
halmozottan fogyatékos

nem

Szerzési támogatást kérek:*
(aláhúzással jelölje meg)
a) új gépkocsi vásárlására,
b) újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett
személygépkocsi vásárlására,
c) segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, kivéve
quad
d) járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél
gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék vásárlására.
*Az a)-b) pontokban foglaltakat a súlyos mozgáskorlátozott személyek mellett egyéb
fogyatékossággal élő személyek is kérelmezhetik.
Átalakítási támogatást kérek:
(aláhúzással jelölje meg)
a) automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő
felszereléshez, átalakításhoz,
b) a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításhoz,
vagy biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához.
A kérelem benyújtásának időpontjában az a) pont szerinti esetben a gépjárművezetői
alkalmasságnak az átalakítás előírása mellett történő megállapításáról szóló irattal
rendelkezem:
igen
nem
Kelt:………………………………..
…………………………………………
kérelmező aláírása
A szállítást vállaló személy adatai (amennyiben nem azonos a kérelmezővel):
Név:……………………………………………………………………………………….
Születési név:…………………………………………………………………………….
Születési hely, idő:………………………………………………………………………
Anyja neve:………………………………………………………………………………
Lakóhely:…………………………………………………………………………………
Tartózkodási hely:……………………………………………………………………….
Telefonszám, e-mail cím:………………………………………………………………
Rokonsági fok:
- a) vér szerinti, örökbefogadó- és nevelőszülő, házastárs, élettársi
nyilvántartásba bejegyzett élettárs,
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-

b) a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyel
legalább egy éve közös háztartásban élő az a) alpont alá nem tartozó
egyenesági rokon vagy testvér.

Kijelentem, hogy a b) pont szerinti hozzátartozói kapcsolat esetén a kérelem
benyújtásának időpontjában legalább egy éve közös háztartásban élek a
kérelmezővel.
igen
nem
Kelt.:…………………………………..
…..……………………………………
szállítást vállaló személy aláírása

NYILATKOZATOK
Alulírott ……………………………….. (………………………………………..……….cím)
súlyos mozgáskorlátozott/egyéb fogyatékossággal élő személy nyilatkozom, hogy a
közreműködő szervezettel kötött (adásvételi)szerződés megkötését vállalom (új
gépkocsi vásárlása, illetve újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba
helyezett személygépkocsi vásárlása esetén).
Kelt:………………………..
…………………………………………
kérelmező aláírása

Alulírott………………………………….(név)………………………………………………..
………………………………..(lakcím) vállalom……………………………………….(név)
súlyos mozgáskorlátozott személy/egyéb fogyatékossággal élő személy
személygépkocsival történő szállítását. Gépkocsi vezetésre alkalmas vezetői
engedéllyel rendelkezem. Nem állok a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy
szabálysértési határozat hatálya alatt.
Kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül nem részesültem,
illetve rám tekintettel más személy sem részesült a kérelem szerinti közlekedési
kedvezményben.
Kelt.:…………………………………..
…..……………………………………
szállítást vállaló személy aláírása
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Aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy a Lehetőségautó Kft. (székhelye: 1211
Budapest, Kossuth Lajos utca 21., cégjegyzékszáma: Cg.01-09-993160) és a vele
Megbízási szerződésben levő Értékesítési pontok* 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 súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési
kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szerinti támogatásokkal
összefüggő adatbázis megteremtése és fenntartása, azok igénybe vételi
lehetőségével és feltételeivel kapcsolatos névre szóló megkeresés, valamint
tájékoztatás.
Hozzájárulásom alapján a Lehetőségautó Kft., valamint a vele megbízási
szerződésben levő Értékesítési pontok 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
Lehetőségautó Kft. részére a fenti címre küldött nyilatkozattal. Jogaim megsértése
esetén a jogsértő ellen bírósághoz fordulhatok.
…………………………………….…
kérelmező aláírás

…………………………….…………….
szállítást vállaló személy aláírása

*Értékesítési pontok:
Ankers Kft. 5900 Orosháza Arany János utca 2/E.
Ankers Kft. 6724 Szeged, Sárosi u. 11/B
Autó Szántó Kft., 8900 Zalaegerszeg, Zala u. 8/A.
FX Autóház Kft., 7630 Pécs, Schroll J. út 5.
Győri Autóközpont Zrt., 9027 Győr, Tompa u. 2.
Sándor Service Kft. 5310 Kisújszállás, Deák Ferenc u 69-75.
Szabó György E.V., 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 59
Vagép Zrt.,4400 Nyíregyháza, Debreceni út 233/C
Gyula Autóház 5700 Gyula, Csabai u. 9.
Suzuki Baja 6500 Baja, Szegedi u. 133.
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A jogosultsági körülmények igazolására fel lehet használni:
1.
a súlyos mozgáskorlátozottság, illetve egyéb fogyatékossággal élő
személy tényét igazoló
- a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló
hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos
szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolatát, vagy
- az Mr. 3. számú mellékletében meghatározott, hatályos igazolás
másolatát, vagy
- a szakértői szerv által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott, a 2.
§ a) pont ac) alpontjában meghatározott (a 4/A. alcím szerinti
minősítési rendszer szerint a közlekedőképességében súlyosan
akadályozott személy, amennyiben ez az állapota várhatóan legalább
három éven keresztül fennáll) állapotot igazoló hatályos szakvélemény
másolatát, vagy
- a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének
minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és
egyéb iratokat, ha az előző pontok szerinti iratok nem állnak
rendelkezésre,
- a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági
határozat vagy a vakok személyi járadékát kérelmező csökkentlátó
nyilvántartó lap másolatát.
2.

az önálló személygépkocsi használó vagy a szállítást végző személy
nyilatkozatát érvényes vezetői engedélye meglétéről, vagy átalakítási
támogatás igénylése esetén a gépjárművezetői alkalmassága
megállapításáról, valamint arról, hogy nem áll a járművezetéstől eltiltó
jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt;

3.

a szállítást végző személy írásbeli nyilatkozatát, továbbá a jogszabály
szerinti hozzátartozó esetén - ha a hivatalnak nem áll rendelkezésére,
az adatok a nyilvántartásában nem szerepelnek és általa nem
beszerezhetőek - a hozzátartozói kapcsolatot igazoló dokumentum
fénymásolatát, a rendelet 2. § g) pont gb) alpontja esetén nyilatkozatot
a közös háztartásban élésről, a 2. § g) pont gc) alpontja esetén az
önkéntes szerződés fénymásolatát;

4.

keresőtevékenység folytatását igazoló dokumentumokat

5.

tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentumokat
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6.

kérelmező nyilatkozatát a gyermek egyedülállóként nevelésének
tényéről

7.

honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben váló
súlyos mozgáskorlátozottság esetén a szakértői szervnek vagy
jogelődjének a hadigondozásról szóló törvény szerinti hadieredetű
fogyatkozás fennállását igazoló szakvéleményét,

8.

a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő és a
szállítást végző személy nyilatkozatát arról, hogy a kérelem benyújtását
megelőző hét éven belül ő maga vagy rá tekintettel más személy nem
részesült a kérelem szerinti közlekedési kedvezményben

9.

új vagy újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett
személygépkocsi igénylése esetén a súlyos mozgáskorlátozott, illetve
az egyéb fogyatékossággal élő személy nyilatkozata arról, hogy a
közreműködő szervezettel kötött adásvételi szerződés megkötését
vállalja.

A szabad mozgás és tartózkodás jogát a Magyarország területén gyakorló,
bejelentett lakcímmel rendelkező, illetve bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár esetén fentieken túl csatolni
kell:
-

tartózkodási engedély másolatát

-

a tartózkodás jogcímét igazoló egyéb iratokat

-

a rokoni kapcsolatot igazoló irat másolatát,
hozzátartozóként válik jogosulttá az ellátásra.

amennyiben
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Tájékoztató
A közlekedési kedvezmény iránti kérelmet a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályához (a továbbiakban:
Kormányhivatal) 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. évente két alkalommal lehet
benyújtani, minden év március 31-éig és szeptember 30-áig.
A Kormányhivatal az általa létrehozott bizottság véleményének kikérésével
- a tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév június 15-éig,
- a tárgyév szeptember 30-áig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév december
15-éig
dönt a jogosultságról.
Azon kérelmező, aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési
kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) meghatározott feltételeknek megfelel, a jogosultságról a Kormányhivatal
által fenti időpontot követően hozott döntésből értesül.
Amennyiben a kérelmező esetében a Korm. rendeletben előírtak nem állnak fenn,
úgy a Kormányhivatal a kérelem elutasításáról a bizonyítékok értékelését követően –
az alábbiak figyelembe vételével, a kérelem beérkezését követő 60 napon belül –
meghozza döntését.
Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:
- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és
- az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének
időtartama.
A Korm. rendelet által meghatározott fogalmak:
a) súlyos mozgáskorlátozott személy:
„a) 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. számú mellékletének L) pontjában
meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy P) pontjában
meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved és 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,
amennyiben ez az állapota várhatóan legalább három éven keresztül fennáll;”
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b) tanulói, képzési jogviszonyban álló:
ba) a korai fejlesztésben és gondozásban részesülő gyermek,
bb) a bölcsőde gondozottja,
bc) a közoktatási intézmény neveltje vagy tanulója,
bd) a felsőoktatási intézmény hallgatója,
be) 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 -,
bf) az a kiskorú gyermek, akinek egészsége megőrzése miatt gyógyító intézetbe
történő szállítása havonta legalább két alkalommal szükséges,
bg) az átképzésben részesülő álláskereső;
c) kereső tevékenységet folytató: a foglalkoztatás elősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
ca) 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,
cb) alapján munkanélküli járadékban, álláskeresési járadékban, álláskeresési
segélyben, vállalkozói járadékban vagy képzési támogatásként nyújtott keresetpótló
juttatásban részesülő személy;
d) 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;
e) keretszám: az évente kiadható támogatásoknak a központi költségvetésről
szóló törvény keretei között, a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter és a
Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos Szövetsége által egyetértésben
meghatározott mértéke
f) 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
fa) a 4. § (1) bekezdés c) pontja esetében három- vagy négykerekű segédmotoros
kerékpár vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy
fb) az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben gépjárművezetői alkalmasságát
az átalakítás előírásával a rehabilitációs szakigazgatási szerv, a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban együtt: szakértői szerv) vagy
jogelődje megállapította,
és nem áll járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat
hatálya alatt;
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g) szállítást végző személy: a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb
fogyatékossággal élő személy személygépkocsival történő szállítását írásbeli
nyilatkozatban vállaló, gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel
rendelkező
ga) vér szerinti, örökbefogadó- és nevelőszülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba
bejegyzett élettárs,
gb) a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyel
legalább egy éve közös háztartásban élő a ga)alpont alá nem tartozó egyenesági
rokon vagy testvér,
gc) a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az 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;
h) egyéb fogyatékossággal élő személy: az a személy, aki
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,
hb) a 18. életévét nem töltötte be, és magasabb összegű családi pótlékra az Mr. 1.
számú mellékletének K), M) vagy N) 1. pontja alapján jogosult, vagy az Mr. 1. számú
mellékletének P) pontjában meghatározott többszörös és összetett betegségben
szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik az Mr. 1.
számú mellékletének K), M) vagy N) 1. pontja szerinti betegség, illetve
fogyatékosság.
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