KÉRELEM
közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/á talakítá si támogatá s) megállapításához
1. A súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy (továbbiakban:
kérelmező) személyes adatai
Neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Szü letési neve: ………………………………………………………………………………………………………………………
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Szü letési hely, év, hó , nap: ………………………………………………………………………………………………………
Lakcímká rtyá n szereplő lakó hely (irá nyító szá mmal): …………………………………….………………………
Lakcímká rtyá n szereplő tartó zkodá si hely (irá nyító szá mmal): ………………………….……………………
Telefonszá m (nem kö telező megadni): ……………………………………………………………………………………
Á llampolgá rsá g: ………………………………………………………………………………......................................................
Nem magyar állampolgá r esetén Magyarorszá g terü letén élés jogcíme: …………
Amennyiben a kérelmező kiskorú, vagy gondnokság alatt áll, meg kell adni a törvényes képviselő/
gondnok nevét, címét: ………………………………………………………........................................
A törvényes képviseletet gyámság alatt álló kiskorú esetében a gyám kirendelő határozat másolatával,
gondnokolt személy esetében gondnok-kirendelő határozat másolatával kell igazolni!
2. Kérem, jelölje meg fogyatékossága típusát!
sú lyos mozgá skorlá tozottsá g

egyéb fogyatékossá g:

halmozottan fogyatékos kérelmező esetén a ……………………..
fogyatékossá g típusai:

lá tá si fogyatékos
hallá si fogyatékos
értelmi fogyatékos
autista
……………………

(A súlyos mozgáskorlátozottság és egyéb fogyatékosság meghatározását a tájékoztató tartalmazza. Az a
fogyatékos, aki halmozottan fogyatékos, de az egyik fogyatékossága mozgáskorlátozottság, mozgásfogyatékosnak
minősül.)

3. Kérem, karikázással jelölje az igényelt támogatás típusát:
SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁS

(A felsorolt lehetőségek közül legfeljebb egy választható!)

a) a kö zú ti já rmű vek mű szaki megvizsgá lá sá ró l szó ló rendelet értelmében ú j já rmű nek minő sü lő
személygépkocsi (tová bbiakban: ú j gépkocsi), vagy
b) ú jnak nem minő sü lő , de legfeljebb ö t éve forgalomba helyezett személygépkocsi (tová bbiakban:
haszná lt gépkocsi), vagy
c) *segédmotoros kerékpá rnak minő sü lő , há rom- vagy négykerekű já rmű , kivéve a quad, vagy
d) *já rmű nek nem minő sü lő , sík ú ton ö nerejébő l 10 km/ó ra sebességnél gyorsabban haladni nem
képes gépi meghajtá sú kerekesszék.
* csak súlyos mozgáskorlátozott személyek igényelhetik

A személygépkocsi szerzési támogatás a) pontjában foglalt új gépkocsi jelenleg Suzuki személygépkocsi lehet.
További információ (a gépkocsik felszereltségéről, a finanszírozásról) a www.lehetosegauto.hu honlapon
található.
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SZEMÉLYGÉPKOCSI ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS
(Szerzési támogatással egyidejűleg is igényelhető)
a) *a gépkocsinak a vezetés feltételeként kü lö n jogszabá ly alapjá n elő írt automata sebességvá ltó val,
vagy má s segédberendezéssel tö rténő felszereléséhez, á talakítá sá hoz, vagy
b) *a gépkocsinak a sú lyos mozgá skorlá tozott személy szá llítá sá t lehető vé tevő á talakítá shoz, illetve
a biztonsá gos szá llítá sá t szolgá ló eszkö zzel való ellá tá sá hoz.
*csak súlyos mozgáskorlátozott személyek igényelhetik

4. NYILATKOZATOK:
Az 1. pontban megjelölt kérelmezőre vonatkozóan kell kitölteni:
Alulírott felelősségem tudatában nyilatkozom: (a megfelelő részt alá hú zá ssal kell jelö lni!)
Saját magamra vagy másra tekintettel a jelen eljárásban kért
támogatásban jelen kérelmem benyújtását megelőző hét éven
belül részesültem:
(ha 7 éven belül támogatásban részesült és a támogatást
felhasználta, a kérelmet el kell utasítani.)
A pályáztatási eljárás útján kiválasztott, közreműködő
szervezettel vagy annak a konzorciumi szerződésben
megjelölt tagjával vagy használt gépkocsi vásárlása esetén az
autókereskedővel az adásvételi szerződés megkötését:
(Csak új és használt gépkocsi vásárlásához kért támogatás esetén
kell kitölteni! Amennyiben kérelmező az adásvételi szerződés
megkötését nem vállalja, a kérelmet el kell utasítani.)
Járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési
határozat hatálya alatt (kerekesszék igénylése esetén nem kell
kitölteni)
Érvényes vezetői engedéllyel rendelkezem:
Kereső tevékenységet folytatok:
(fennállását hitelt érdemlően igazolni kell):
Tanulói, illetve képzési jogviszonyban állok:
(fennállását hitelt érdemlően igazolni kell):
14 éven aluli gyermekemet egyedül nevelem:
(Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy
házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor
tekinthetők különélőnek, ha lakcímük különböző.)
Hadieredetű fogyatkozásom van:
(csatolni kell a hadieredetű fogyatkozás fennállását igazoló
szakvéleményt)

igen

/

nem

vállalom/nem vállalom

állok / nem állok
igen

/

nem

igen

/

nem

igen

/

nem

igen

/

nem

igen

/

nem

5. A SZÁLLÍTÁST VÁLLALÓ SZEMÉLY SZEMÉLYES ADATAI
(Csak új vagy használt gépkocsi vásárlásához igényelt támogatás esetén kell kitölteni, ha a kérelmező
vezetői engedéllyel nem rendelkezik):
Neve: ……………………………………………………………………………………………….……………………………………………
Szü letési neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Szü letési hely, év, hó , nap: ……………………………………………………………………..........................................................
Á llampolgá rsá g: ………………………………………………………………………………...............................................................
Nem magyar állampolgá r esetén Magyarorszá g terü letén élés jogcíme: ………………………………………….
Lakcímká rtyá n szereplő lakó hely (irá nyító szá mmal): …………………………….……….…………………………….
Lakcímká rtyá n szereplő tartó zkodá si hely (irá nyító szá mmal): ………………………….……………… ………….
Telefonszá m (nem kö telező , de célszerű megadni): …………………….………………………………………………….
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6. A sú lyos mozgá skorlá tozott és a vezető i engedéllyel nem rendelkező kérelmező szá llítá st vá llaló
személy kö zö tt fenná lló kapcsolat (Csak ú j vagy haszná lt gépkocsi vá sá rlá sá hoz igényelt támogatá s
esetén kell kitö lteni, ha a sú lyos mozgá skorlá tozott kérelmező vezető i engedéllyel nem
rendelkezik. A fenná lló kapcsolatot kariká zá ssal kell jelö lni.)
A szállítá st vá llaló személy a kérelmező …
a) vér szerinti szü lő je
b) ö rö kbefogadó - és nevelő szü lő je
c) há zastá rsa
d) élettá rsi nyilvá ntartá sba bejegyzett élettá rsa
e) elő ző ekben nem említett egyenesá gi rokona vagy testvére (kö zö s há ztartá sban élés kezdő
idő pontja………………….…………..…………)*
f) a szá llítá st a kö zérdekű ö nkéntes tevékenységrő l szó ló tö rvény szerint ö nkéntes jogviszonyban
végző személy vá llalja.
7. SZÁLLÍTÁST VÁLLALÓ SZEMÉLY NYILATKOZATAI
Saját magamra vagy másra tekintettel a jelen eljárásban kért
támogatásban jelen kérelmem benyújtását megelőző hét éven
belül részesültem: (ha 7 éven belül támogatásban részesült és a
támogatást felhasználta, a kérelmet el kell utasítani.)
A kérelmező személygépkocsival történő szállítását

igen

/

nem

vállalom/nem vállalom

Járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési
határozat hatálya alatt:
Érvényes vezetői engedéllyel rendelkezem:

állok / nem állok
igen

/

nem

Kelt ……………………….. ………… év. ……………………hó ……… nap
………….………………………………………
szállítást vállaló személy
8. A kérelem rövid indokolása (Azonos feltételek esetén az igény-kielégítés sorrendjének
meghatá rozá sá hoz. Kitö ltése nem kö telező )
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához.

Kelt: …………………………… ………év. …………………….hó………….nap

…………….…………………………………..
kérelmező / törvényes képviselő

Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmező esetében a kérelmező személyes adataihoz a
kiskorú/gondnokság alatt álló személy adatait kell beírni, azonban a kérelem aláírására a törvényes
képviselő jogosult.
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9.

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Aláírá sommal hozzá já rulok ahhoz, hogy a Lehető ségautó Kft. (székhelye: 1211 Budapest, Kossuth
Lajos utca 21.., , cégjegyzékszá ma: Cg.01-09-993160 ) és a vele szerző désben lévő értékesítési pontok*
a jelen kérelemben rö gzített adataimat megismerjék, és a hozzá já rulá sban meghatá rozottak szerint az
informá ció s ö nrendelkezési jogró l és az informá ció szabadsá gró l szó ló 2011. évi CXII. tö rvény
rendelkezéseinek megfelelő en kezeljék.
Az adatkezelés célja a sú lyos mozgá skorlá tozott személyek kö zlekedési kedvezményeirő l szó ló
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szerinti támogatá sokkal ö sszefü ggő adatbá zis megteremtése és
fenntartá sa, azok igénybe vételi lehető ségével és feltételeivel kapcsolatos névre szó ló megkeresés,
valamint tá jékoztatá s.
Hozzá já rulá som alapjá n a Lehető ségautó Kft., valamint a vele szerző désben levő értékesítési pontok a
jelen kérelemben rö gzített adataimat a fenti célbó l felhaszná lhatjá k, jogosultak engem személyesen,
telefonon, postai kü ldemény, elektronikus levél, vagy az elő bbiekkel egyenértékű kommuniká ció s
eszkö z (szó ró lap, címzett DM levél, eDM) ú tjá n a szerzési támogatá s igénylésével kapcsolatos
informá ció kró l, illetve reklám- és marketingakció kró l tá jékoztatni.
Adatszolgá ltatá som és hozzá já ruló nyilatkozatom ö nkéntes. Hozzá já ruló nyilatkozatom bá rmikor,
korlá tozá s és indokolá s nélkü l, ingyenesen visszavonható a Lehető ségautó Kft. részére a fenti címre
kü ldö tt nyilatkozattal. Jogaim megsértése esetén a jogsértő ellen bíró sá ghoz fordulhatok.

Kelt: ………………………………., ……….év. …………………..hó ……… nap

…………………………………………….
kérelmező /tö rvényes képviselő je alá írá sa
(fogyatékossá ggal élő személy)

……………………………………………
szá llítá st vá llaló személy alá írá sa

* É rtékesítési pontok:
Ankers Kft. 5900 Oroshá za Arany Já nos utca 2/E.
Ankers Kft. 6724 Szeged Sá rosi u.11/B.
Autó Szá ntó Kft. 8900 Zalaegerszeg Zala u. 8/A.
FX Autó há z Kft. 7630 Pécs Schroll J. ú t 5.
Győ ri Autó kö zpont Zrt. 9027 Győ r Tompa u. 2.

Gyula Autóház 5700 Gyula, Csabai út 9.

Sá ndor Service Kft. 5310 Kisú jszá llá s Deák Ferenc u. 69-75.

Suzuki Baja 6500 Baja, Szegedi út 133.

Szabó Gyö rgy E.V. 3700 Kazincbarcika Tardonai ú t 59.
Vagép Zrt. 4400 Nyíregyhá za Debreceni ú t 233/C.

A nyilatkozat kitöltése nem kötelező, azonban az adatok kiadásához való hozzájárulással
biztosítható, hogy a közreműködő szervezet közvetlenül nyújtson tájékoztatást a gépkocsi
vásárlásához szükséges feltételekről.
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KÉRELEM MELLÉKLETEI:
Kiskorú kérelmező esetén a kérelemhez csatolni kell:



a magasabb ö sszegű csalá di pó tlékra jogosító betegségekrő l és fogyatékossá gokró l szó ló 5/2003. (II.
19.) ESzCsM rendelet 3. szá mú mellékletében meghatá rozott, hatá lyos (orvosi) igazolá s má solatá t. (A
Magyar Államkincstár által kiadott, az emelt összegű családi pótlék folyósítását bizonyító
hatósági bizonyítvány jelen eljárásban nem fogadható el.)



Sú lyos mozgá skorlá tozott kérelmező esetében - amennyiben az elő ző pontban meghatá rozott irat nem
á ll rendelkezésre – csatolni kell a sú lyos mozgá skorlá tozott személy kö zlekedő képességének
minő sítését elő segítő , rendelkezésre álló orvosi dokumentá ció t és egyéb iratokat.

Nagykorú kérelmező esetén a kérelemhez csatolni kell:





A fogyatékos személyek jogairó l és esélyegyenlő ségü k biztosítá sá ró l szó ló 1998. évi XXVI. tö rvény
szerinti fogyatékossá gi tá mogatá s megá llapítá sá ró l szó ló ható sá gi hatá rozat má solatá t*, vagy a
megá llapítá s alapjá ul szolgá ló hatályos szakható sá gi á llá sfoglalá s, szakvélemény má solatá t, vagy
a szakértő i szerv á ltal a kö zlekedő képesség minő sítésérő l kiadott hatályos szakvélemény má solatá t,
vagy
a vakok személyi já radéká nak megá llapítá sá ró l szó ló ható sá gi hatá rozatát, vagy a vakok személyi
já radéká t kérelmező csö kkentlá tó nyilvántartó lap má solatá t.
Súlyos mozgáskorlátozott kérelmező esetében - amennyiben az első két pontban meghatározott
irat egyike sem áll rendelkezésre – csatolni kell
1. a sú lyos mozgá skorlá tozott személy kö zlekedő képességének minő sítését elő segítő , rendelkezésre
á lló orvosi dokumentá ció t és egyéb iratokat, valamint

2. a há ziorvos á ltal kiá llított „ORVOSI BEUTALÓ az orvosszakértő i szervhez, illetve FOB-hoz a
munkaképesség-vá ltozá s vagy a kereső képesség felü lvéleményezése céljá bó l” elnevezésű
nyomtatvány megkü ldését, melyen elengedhetetlen az Ö NÁ LLÓ É LETVITEL-re, valamint az
Ö NKISZOLGÁ LÁ SI KÉ PESSÉ G-re vonatkozó rész kitö ltése.

Figyelem! Orvosi beutaló hiányában a szakértői vizsgálatot elrendelni nem lehet!


Fontos!
A kö zlekedő képesség sú lyos akadá lyozottsá gá nak hiá nyá ra alapozott elutasító dö ntés jogerő re
emelkedését, vagy a rehabilitá ció s ható sá g vagy rehabilitá ció s szakértő i szerv kö zlekedő képesség
minő sítésére vonatkozó szakvéleménye kiá llítá sá t kö vető 12 hónapon belül csak akkor
végezhető el a vizsgálat, ha a kezelőorvos igazolja, hogy az igénylő állapota az elutasítás óta
rosszabbodott; egyébként a kérelmet vissza kell utasítani.

*Amennyiben Ö n a fogyatékossá gi tá mogatá s megá llapítá sá ró l szó ló ható sá gi hatá rozat má solatát nem
csatolta, kérheti annak a ható sá g által tö rténő beszerzését. Ebben az esetben nyilatkoznia kell a
fogyatékossá gi tá mogatá st folyó sító ható sá g megnevezésérő l és címérő l:
Ható sá g megnevezése, címe: ………………………………………………………………………………….
Egyéb csatolandó mellékletek:
-

Ú j vagy haszná lt gépkocsi vá sá rlá sá hoz igényelt tá mogatá s irá nti kérelem esetén a sú lyos
mozgá skorlátozott vagy a szá llítá st végző személy érvényes vezetői engedélyének fénymásolata.
Ú j vagy haszná lt gépkocsi vá sá rlá sá hoz igényelt tá mogatá s irá nti kérelem esetén, ha kérelmező vezető i
engedéllyel nem rendelkezik
- a szá llítá st vállaló személlyel fenná lló hozzátartozói kapcsolat fennállását igazoló irat (szü letési
vagy há zassá gi anyakö nyvi kivonat fénymá solata, ható sá gi hatá rozat az ö rö kbefogadá sró l,
nevelő szü lő ség tényérő l)
- a szá llítá st a kö zérdekű ö nkéntes tevékenységrő l szó ló tö rvény szerint ö nkéntes jogviszonyban
végző személy vállalá sa esetén az önkéntes szerződés fénymásolata;
- amennyiben a szá llítá st az élettá rs vállalja az élettársi nyilvántartásról szóló bejegyzést
(kö zjegyző i irat);
- egyenesá gi rokon vagy testvér szá llítá sá nak vá llalá sa esetén a közös háztartásban élésről
nyilatkozat

-

-

-
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Segédmotoros kerékpá rnak minő sü lő , há rom- vagy négykerekű já rmű vá sá rlá sá hoz igényelt tá mogatá s
irá nti kérelem esetén a há rom- vagy négykerekű segédmotoros kerékpá r vezetésére jogosító érvényes
vezetői engedély másolata.
Á talakítá si tá mogatá s irá nti kérelem esetén a vezetés feltételeként kü lö n jogszabá ly alapjá n elő írt
automata sebességvá ltó val, vagy má s segédberendezéssel tö rténő felszereléséhez, átalakítá sá hoz
igényelt tá mogatá s irá nti kérelem esetén az átalakítási támogatás szükségességét igazoló
gépjárművezetői alkalmasságot tanúsító szakvélemény fénymásolata.
Elő nyfeltétellel rendelkező kérelmező nek a kérelemhez mellékelni kell a kereső tevékenység
folytatását, illetve a tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentumokat, a
szakértő i szervnek vagy jogelő djének a hadigondozá sró l szó ló tö rvény szerinti hadieredetű
fogyatkozás fennállását igazoló szakvéleményét.
Nem magyar á llampolgá r, illetve nem bevá ndorolt vagy letelepedett jogá llá sú , tová bbá nem a magyar
ható sá g által menekü ltként vagy hontalanként elismert személy esetén a kérelemhez mellékelni kell
a) a tartó zkodá si engedély má solatát,
b) a tartó zkodá s jogcímét igazoló egyéb iratokat,
c) a rokoni kapcsolatot igazoló irat má solatá t, amennyiben hozzá tartozó ként vá lik jogosulttá az
ellá tá sra.
TÁJÉKOZTATÓ

A jogosultsá g megá llapítá sá ra a tö bbszö r mó dosított 102/2011. (VI. 29.) Kormá nyrendelete alapjá n kerü l
sor.
A szerzési támogatással vásárolt személygépkocsi kizárólag a súlyos mozgáskorlátozott, illetve
egyéb fogyatékossággal élő személy érdekében használható.
A rendelet alkalmazá sá ban súlyos mozgáskorlátozott
a) az a személy, aki a fogyatékos személyek jogairó l és esélyegyenlő ségü k biztosítá sá ró l szó ló 1998. évi
XXVI. tö rvény (a tová bbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja alapjá n mozgá sszervi fogyatékosnak
minő sü l, vagy f) pontja alapjá n halmozottan fogyatékosnak minő sü l és halmozott fogyatékossá gai kö zü l
legalá bb az egyik mozgá sszervi fogyatékossá g,
b) az a személy, aki a 18. életévét nem tö ltö tte be és a magasabb ö sszegű csalá di pó tlékra jogosító
betegségekrő l és fogyatékossá gokró l szó ló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet (a tová bbiakban: Mr.) 1.
szá mú mellékletének L) pontjá ban meghatá rozott mozgá sszervi fogyatékossá gban szenved, vagy P)
pontjá ban meghatá rozott tö bbszö rö s és ö sszetett betegségben szenved és tö bbszö rö s és ö sszetett
betegségei kö zü l legalá bb az egyik mozgá sszervi fogyatékossá got okoz,
c) a 4/A. alcím szerinti minő sítési rendszer szerint a kö zlekedő képességé ben sú lyosan akadá lyozott
személy, amennyiben ez az állapota vá rható an legalá bb há rom éven keresztü l fennáll;
Egyéb fogyatékossággal élő személy: az, aki
a) fogyatékossá gi tá mogatá sra a Fot. 23. § (1) bekezdés a)-d) vagy h) pontja alapjá n jogosult, vagy vakok
személyi já radéká ban részesü l, vagy a Fot. 23. § (1) bekezdés f) vagy g) pontja alapjá n halmozottan
fogyatékosnak minő sü l, kivéve, ha egyik fogyatékossá ga mozgá sszervi fogyatékossá g,
b) a 18. életévét nem tö ltö tte be, és magasabb ö sszegű csalá di pó tlékra az Mr. 1. szá mú mellékletének K),
M) vagy N) pontja alapjá n jogosult, vagy az Mr. 1. szá mú mellékletének P) pontjá ban meghatá rozott
tö bbszö rö s és ö sszetett betegségben szenved és tö bbszö rö s és ö sszetett betegségei kö zü l legalá bb az
egyik az Mr. 1. szá mú mellékletének K), M) vagy N) . pontja szerinti betegség, illetve fogyatékossá g.
A személygépkocsi szerzési támogatás formái:
 Ú j (jelenleg Suzuki ) személygépkocsi, vagy
 ú jnak nem minő sü lő , de legfeljebb ö t éve forgalomba helyezett személygépkocsi,
 segédmotoros kerékpá rnak minő sü lő , há rom- vagy négykerekű já rmű (kivéve quad), vagy
 já rmű nek nem minő sü lő , sík ú ton ö nerejébő l 10 km/ó ra sebességnél gyorsabban haladni nem
képes gépi meghajtá sú kerekesszék szerzésére haszná lható fel. (Az utóbbi két támogatást csak
súlyos mozgáskorlátozottak igényelhetik.)
A személygépkocsi szerzési támogatás mértéke:
a) ú j já rmű esetében 1 000 000 forint,
b) egyéb esetben a vételá r 60 %-a, de legfeljebb 600 000 forint.
c) A személygépkocsi szerzési tá mogatá s ö sszege segédmotoros kerékpá rnak minő sü lő , há rom- vagy
négykerekű já rmű (kivéve quad) vagy gépi meghajtá sú kerekesszék vá sá rlá sa esetén a
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tá rsadalombiztosítá si tá mogatá ssal csö kkentett vételá r 60%-a, de legfeljebb 600.000 Ft. (Erre az
ellátásra csak mozgáskorlátozottak jogosultak.)
A személygépkocsi átalakítási támogatás a személygépkocsinak
a)
a vezetés feltételeként kü lö n jogszabá ly alapjá n elő írt automata sebességvá ltó val, vagy má s
segédberendezéssel tö rténő felszereléséhez, á talakítá sá hoz, vagy
b)
a sú lyos mozgá skorlá tozott személy szá llítá sá t lehető vé tevő á talakítá sá hoz, vagy a biztonsá gos
szá llítá sá t szolgá ló eszkö zzel való ellá tá sá hoz
nyú jtott hozzá já rulá s. (A támogatásra ezen formájára is csak a súlyosan mozgáskorlátozottak
jogosultak.)
Mértéke az á talakítá s kö ltsége, de legfeljebb 90 000,- Ft.
A szerzési és átalakítási támogatás egyidejűleg is igényelhető.
Új és használt személygépkocsi vásárlásához a támogatás akkor állapítható meg, ha
a)
kérelmező és szállítá sá t vá llaló hozzátartozó ja is nyilatkozik arra vonatkozó an, hogy a kérelem
benyú jtá sá t megelő ző hét éven belü l ő maga vagy rá tekintettel má s személy nem részesü lt
személygépkocsi szerzési tá mogatá sban
b)
a keretszá mra tekintettel a kö zlekedési kedvezmény megá llapítható ,
c)
a jogszabá lyban meghatá rozott vezető i engedéllyel rendelkezik, és nem á ll já rmű vezetéstő l
eltiltó jogerő s bíró i ítélet vagy szabá lysértési hatá rozat hatálya alatt, vagy szállítá sá t vér szerinti,
ö rö kbe fogadó - és nevelő szü lő je, há zastá rsa, élettá rsi nyilvá ntartá sba bejegyzett élettá rsa, illetve a
kérelmező vel legalá bb egy éve kö zö s há ztartá sban élő egyenesá gi rokona vagy testvére, vagy a
kö zérdekű ö nkéntes tevékenységrő l szó ló tö rvény szerinti ö nkéntes jogviszonyban végző személy
vállalja, amennyiben nem áll já rmű vezetéstő l eltiltó jogerő s bíró i ítélet vagy szabá lysértési hatá rozat
hatá lya alatt;
d)
ú j vagy haszná lt já rmű szerzésére irá nyuló kérelem esetén vá llalja az adá svételi szerző dés
megkö tését.
Segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű (kivéve quad) vagy gépi
meghajtású kerekesszék vásárlása esetén a támogatás akkor állapítható meg, ha
a) kérelmező nyilatkozik arra vonatkozó an, hogy a kérelem benyú jtá sá t megelő ző hét éven belü l ő maga
vagy rá tekintettel má s személy nem részesü lt személygépkocsi szerzési tá mogatá sban;
b) a keretszá mra tekintettel a kö zlekedési kedvezmény megá llapítható ;
c) segédmotoros kerékpá rnak minő sü lő já rmű esetén rendelkezik a jogszabá ly által meghatá rozott
vezető i engedéllyel.
Átalakítási támogatás akkor állapítható meg, ha
a) kérelmező nyilatkozik arra vonatkozó an, hogy a kérelem benyú jtá sá t megelő ző hét éven belü l ő maga
vagy rá tekintettel má s személy nem részesü lt á talakítá si tá mogatá sban;
b) a keretszá mra tekintettel a kö zlekedési kedvezmény megá llapítható ;
c) gépjá rmű vezető i alkalmassá gá t az á talakítá s elő írá sá val a rehabilitá ció s szakigazgatá si szerv vagy
jogelő dje megá llapította.
Előnyfeltétellel nem rendelkező kérelmező csak akkor részesíthető közlekedési kedvezményben,
ha valamennyi előnyfeltétellel rendelkező igénylő jogosultságát megállapították, és ez a
keretszámot nem merítette ki.
A tá mogatá s megá llapítá sa irá nti kérelmet a Bá cs-Kiskun Megyei Kormá nyhivatal Kecskeméti Já rá si
Hivatalá ná l vagy a Kormá nyablakná l lehet elő terjeszteni minden év március 31-ig, illetve és szeptember
30-ig. (A kérelem benyú jtá sakor kérelmező személyes megjelenését a jogszabá ly nem írja elő , így célszerű
azt – mellékletekkel együ tt - postai ú ton kö nyvelt kü ldeményként a hivatal címére megkü ldeni.) A Hivatal a
má rcius 31-ig benyú jtott kérelmekrő l jú nius 15-ig, a szeptember 30-ig benyú jtott kérelmekrő l december
15-ig – az á ltala létrehozott bizottsá g véleményének kikérésével és a keretszá mnak a figyelembevételével –
dö nt a tá rgyévi jogosultsá gokró l.
A kérelem előterjeszthető
 Postai úton: a Bá cs-Kiskun Megyei Kormá nyhivatal Szociá lis és Gyá mü gyi Osztá ly 6000 Kecskemét,
Jó zsef Attila utca 4.
 Személyesen: a Bá cs-Kiskun Megyei Kormá nyhivatal Szociá lis és Gyá mü gyi Osztá ly (6000 Kecskemét,
Jó zsef Attila utca 4.)
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Új és használt gépkocsi esetében a támogatá s felhaszná lá sa csak a kö zremű kö dő szervezettel – a
Duna Lízing Pénzü gyi Szolgá ltató Zrt-vel – vagy annak a konzorciumi szerző désben megjelö lt tagjá val
vagy az autó kereskedő vel kö tö tt adásvételi szerződés keretében tö rténik, s a tulajdon-á tszá llá s
tényére figyelemmel a tá mogatott gépkocsira vonatkozó an 3 éves elidegenítési tilalom kerül
bejegyzésre.
KERESŐ TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ: a foglalkoztatá s elő segítésérő l és a munkanélkü liek
ellá tá sá ró l szó ló 1991. évi IV. tö rvény
 58. § (5) bekezdés e) pontja szerinti tevékenységet végző személy, azzal, hogy a kö zérdekű ö nkéntes
tevékenység is kereső tevékenységnek minő sü l, ha az ö nkéntes szerző dést legalá bb egy évre vagy
hatá rozatlan idő re kö tö tték, és az ö nkéntes a kö zérdekű ö nkéntes tevékenységrő l szó ló tö rvény
alapjá n ellenszolgá ltatá snak nem minő sü lő juttatá sban részesü l,
 alapjá n munkanélkü li já radékban, á llá skeresési já radékban, á llá skeresési segélyben, vá llalkozó i
já radékban vagy képzési tá mogatá sként nyú jtott keresetpó tló juttatá sban részesü lő személy.
Az Flt. 58. § (5) bek. e)pontja alapjá n kereső tevékenység minden olyan munkavégzés, amelyért díjazá s já r,
tová bbá kereső tevékenységet folytató nak kell tekinteni azt a személyt is, aki kü lö n tö rvény szerint egyéni
vállalkozó nak minő sü l, valamint aki gazdasá gi tá rsasá g tevékenységében személyes kö zremű kö dés vagy
mellékszolgáltatá s keretében tö rténő munkavégzés ú tjá n vesz részt, illetve aki a tá rsasá g vezető
tisztségviselő je vagy a tá rsasá gi szerző désben kö zremű kö dési/munkavégzési kö telezettsége/joga fel van
tü ntetve.
Kereső tevékenység - az 1-5. pontban foglaltak figyelembevételével 1. az olyan munkavégzés, amelyért jogszabá ly alapjá n tiszteletdíj já r, akkor minő sü l kereső
tevékenységnek, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kö telező legkisebb munkabér 30 szá zaléká t
meghaladja.
2. a mező gazdasá gi ő stermelő i igazolvá nnyal folytatott tevékenység akkor minő sü l kereső
tevékenységnek, ha az abbó l szá rmazó bevételt a személyi jö vedelemadó ró l szó ló szabá lyok szerint a
jö vedelem kiszá mítá sá ná l figyelembe kell venni.
3. a kü lö n tö rvény alapjá n nevelő szü lő i jogviszony keretében végzett tevékenység nem minő sü l kereső
tevékenységnek.
4. a szociá lis szö vetkezet tagja á ltal a szö vetkezetben végzett személyes kö zremű kö dés akkor minő sü l
kereső tevékenységnek, ha a személyes kö zremű kö dés ellenértékeként megszerzett bevétel
meghaladja a személyi jö vedelemadó ró l szó ló tö rvény alapjá n az adó mentes bevétel értékhatá rá t.
TANULÓI, ILLETVE KÉPZÉSI JOGVISZONYBAN ÁLLÓ:
a) a korai fejlesztésben és gondozá sban részesü lő gyermek,
b) a bö lcső de gondozottja,
c) a kö zoktatá si intézmény neveltje vagy tanuló ja,
d) a felső oktatá si intézmény hallgató ja,
e) az a kiskorú gyermek, aki személyes gondoskodá st nyú jtó szociá lis, valamint a gyermek habilitá ció já t,
rehabilitá ció já t, fejlesztő foglalkoztatá sá t szolgá ló egyéb intézmény gondozá s, nevelés, oktatá s céljá bó l
tö rténő rendszeres látogató ja, feltéve, hogy gondozá sa, nevelése, oktatá sa a hat hó napot meghaladja,
f) az a kiskorú gyermek, akinek egészsége megő rzése miatt gyó gyító intézetbe tö rténő szá llítá sa havonta
legalá bb két alkalommal szü kséges,
g) az á tképzésben részesü lő á llá skereső .
KÖZÉRDEKŰ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉG ö nkéntes jogviszony keretében végezhető , amely a fogadó
szervezet és az ö nkéntes kö zö tt megkö tö tt ö nkéntes szerző déssel jö n létre. Fogadó szervezet lehet tö bbek
kö zö tt a helyi és nemzetiségi ö nkormá nyzat, a kö ltségvetési szervek, civil és kö zhasznú szervezetek,
egyhá zi jogi személy, szociá lis, gyermekvédelmi, egészségü gyi szolgá ltató , oktatá si vagy kö zmű velő dési
intézmény.

