Hatályos: 2022. január 01. napjától

KÉRELEM
A SÚLYOS MOZGSKORLÁTOZOTT ÉS EGYÉB FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ
SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEINEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI!

(A nyomtatvány kitöltése előtt tanulmányozza át a mellékelt „TÁJÉKOZTATÓ”-t is!)

1. A KÉRELMEZŐ személyére vonatkozó adatok
(Kérelmező: a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy, aki lehet
kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy is. A kérelmezőre vonatkozó jelen 1. pont alá
tartozó adatokat, nyilatkozatokat e személyre vonatkozóan kell kitölteni.)

1.1. A kérelmező személyes adatai:
Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Állampolgársága:
Lakóhely: 1
Tartózkodási hely:1
Levelezési cím:
Életvitelszerű lakcíme:
Telefonszám:
1
2

□ lakóhely

vagy

□ tartózkodási hely

2

Érvényes lakcímkártyán, vagy személyi igazolványban feltüntetett adatoknak megfelelően kell kitölteni!
Nem kötelező megadni.

Amennyiben a kérelmező nem magyar állampolgár, Magyarországon tartózkodásának jogcíme:

□-be írt X-el kell megjelölni. A felsoroltakból csak egy válaszható!)
□ bevándorolt □ letelepedett
□ menekült
□ hontalan
□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy*
□ oltalmazott
□ EU kék kártyával rendelkező személy*
□ összevont engedéllyel rendelkező
(A megfelelő választ a

harmadik országbeli állampolgár*
(*Okirat hiányában a tartózkodás jogcímének hitelt érdemlő igazolása szükséges!)

1.2 A kérelmező családi állapota: (A megfelelő választ a
csak egy válaszható!):

□-be írt X-el kell megjelölni. A felsoroltakból

□ 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)

□ házas

□ bejegyzett élettársi kapcsolatban él

□ élettársi kapcsolatban él
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1.3. A kérelmező törvényes képviselőjére vonatkozó személyes adatok
(Kizárólag abban az esetben kell kitölteni, ha a kérelmező kiskorú, vagy cselekvőképességet érintő gondnokság
alatt álló nagykorú személy! Ebben az esetben a törvényes képviseletet igazoló gyám kirendelő, illetve a
gondnok kirendelő határozat másolatát a kérelem mellé kell csatolni!)

Név:
Születési név:
Születési hely, idő:
Lakóhely:3
Tartózkodási hely:3
Levelezési cím:
Életvitelszerű lakcíme:

□ lakóhely

vagy

□ tartózkodási hely

Telefonszám: 4
3
4

Érvényes lakcímkártyán, vagy személyi igazolványban feltüntetett adatoknak megfelelően kell kitölteni!
Nem kötelező megadni

2. A TÁMOGATÁS igénylésének jogcíme
(Azt a pontot kell megjelölni, amelyre a kérelem irányul; a szerzési és az átalakítási támogatásnál
felsorolt lehetőségek közül legfeljebb egy-egy igényelhető. Lásd a mellékelt „TÁJÉKOZTATÓ” 2.
pontjában foglaltakat!)

2.1. Súlyos mozgáskorlátozott személyek személygépkocsi ÁTALAKÍTÁSI támogatása:
(Csak a súlyos mozgáskorlátozott személyek vehetik igénybe!)
(Választását a

□

□-be írt X-el jelölje!)

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

2.2. Súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személyek SZERZÉSI
támogatása:
(Csak egy kategória jelölhető meg azzal, hogy az egyéb fogyatékossággal élő személyek csak az első
és második pont közül választhatnak):
(Választását a -be írt X-el jelölje!)

□

□ 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
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3. A JOGOSULTSÁG feltételeire vonatkozó adatok:
(Lásd a mellékelt „TÁJÉKOZTATÓ” 3. pontjában leírtakat!)

3.1. A kérelmező súlyos mozgáskorlátozottságának tényét az alábbi dokumentum
igazolja: (Az irat(ok) másolatát javasolt a kérelemhez mellékelni!)
(Választását a

□-be írt X-el jelölje!)

□ 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 kiadott
orvosi szakvélemény másolata, orvosi leletek, ambuláns kezelőlapok, zárójelentések másolatai)

3.2. A kérelmező egyéb fogyatékosságának tényét az alábbi dokumentum igazolja: (Az
irat(ok) másolatát javasolt a kérelemhez mellékelni!)
(Választását a -be írt X-el jelölje!)

□

□ 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

□ 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
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4. A kérelmező NYILATKOZATAI:
(Kérelmező: a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy.)

(Lásd a mellékelt „TÁJÉKOZTATÓ” 4. pontjában foglaltakat!)
4.1. A járművezetésre vonatkozó adatok tekintetében, mint kérelmező, felelősségem teljes
tudatában az alábbiakról nyilatkozom
1.
2.
3.

4.

5.

önálló személygépkocsi használó vagyok
(Lásd a TÁJÉKOZTATÓ 4.1. pontjában meghatározott feltételeket)

□ Igen □ Nem

személygépkocsi vezetésre jogosító érvényes vezetői engedéllyel
rendelkezem

□ Igen* □ Nem

három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár vezetésére jogosító
érvényes vezetői engedéllyel rendelkezem
a gépjárművezetői alkalmasságomat az átalakítás előírásával a
kormányhivatal rehabilitációs szakértői szerve vagy jogelődje /a
rehabilitációs szakértői szervként eljáró kormányhivatal, a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy jogelődje/ megállapította
a gépjárművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat
hatálya alatt állok

□ Igen* □ Nem
□ Igen* □ Nem
□ Igen □ Nem

(*Az okirat másolatát javasolt a kérelemhez mellékelni.)

4.2.
A
közlekedési
kedvezmények
megállapításánál
figyelembe
veendő
előnyszempontokra vonatkozó adatok tekintetében, mint kérelmező, felelősségem teljes
tudatában az alábbiakról nyilatkozom (Az egyes pontok magyarázatát lásd a mellékelt „TÁJÉKOZTATÓ” 4.2.
pontjában!)

1.

Keresőtevékenységet folytatok

2.

Tanulói, képzési jogviszonyban állok

3.

Egyedülállóként nevelem 14 éven aluli gyermekemet/ gyermekeimet

4.

Honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben váltam
súlyos mozgáskorlátozottá, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyé

□ Igen* □ Nem
□ Igen* □ Nem
□ Igen* □ Nem
□ Igen* □ Nem

(*Az előnyszempontok figyelembe vételéhez az okirat másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.)

4.3. A kérelmező egyéb nyilatkozatai:
Felelősségem teljes tudatában az alábbiakról nyilatkozom
1.
2.
3.

4.

a kérelem benyújtását megelőző 7 éven belül saját jogon, vagy rám
tekintettel más személy, szerzési támogatásban részesült

□ Igen □ Nem

a kérelem benyújtását megelőző 7 éven belül saját jogon, vagy rám
tekintettel más személy, átalakítási támogatásban részesült
a személygépkocsi szerzési támogatásnak új személygépkocsi vásárlása
esetén a pályáztatási eljárás során kiválasztott közreműködő szervezettel
kötött adásvételi szerződés keretében történő felhasználását vállalom

□ Igen □ Nem

a személygépkocsi szerzési támogatásnak, az újnak nem minősülő, de
legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi szerzése esetén
vállalom, hogy a nyilvános pályázat útján kiválasztott, közreműködő
szervezettel (közreműködő szervezet: Lehetőségautó Kft.), vagy a belföldi
kereskedelmi forgalomban személygépkocsik értékesítésével foglalkozó,
adószámmal rendelkező szervezettel vagy személlyel (autókereskedő)
adásvételi szerződést kötök.

4

□ Igen □ Nem
□ Igen □ Nem
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5.

Ügyfélkapu regisztrációval rendelkezem

□ Igen □ Nem

6.

Hozzájárulok ahhoz, hogy az eljáró hatóság az eljárás során elektronikus
úton tartson velem kapcsolatot

□ Igen □ Nem

Nyilatkozom arról, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 65. § (2)
bekezdésének megfelelően az általam fénymásolatban becsatolt, kérelem mellékletét képező
dokumentumok az eredetivel megegyeznek.
Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az általam önként megadott személyes- és a jogosultságra
vonatkozó adataimat, a benyújtott dokumentumokat, illetve azok adattartalmát a jogosultság
megállapításához, a finanszírozó szervezet eljárásához, a pénzügyi folyamatok lebonyolításához teljes
körűen nyilvántartásba vegyék, kezeljék és felhasználják.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak
megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a jogalap nélküli és rosszhiszeműen igénybe vett közlekedési
kedvezményt köteles vagyok a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről
szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdésében meghatározott kamattal megemelt
összegben visszafizetni, valamint 7 évig közlekedési kedvezményben nem részesülhetek.
Kérelmezőként tudomásul veszem, hogy a kérelem benyújtásával a hatósági eljárás megindult, így
arról külön értesítést nem kérek.

Dátum: …………………………….

…………………………………………………
A kérelmező és/vagy törvényes képviselő aláírása

5. A SZÁLLÍTÁST VÉGZŐ személyre vonatkozó adatok
(Kizárólag abban az esetben kell kitölteni, ha a kérelmező nem maga fogja vezetni a megvásárolni
kívánt gépjárművet!)

(Lásd a mellékelt „TÁJÉKOZTATÓ” 5. pontjában foglaltakat!)
5.1. A szállítást végző személyes adatai:
Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:
Telefonszám: 5
5

Nem kötelező megadni.
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5.2. A szállítást végző személy hozzátartozói kapcsolata a kérelmezővel:
(Válaszát a

□-be írt X-el jelölje!)

□ vér szerinti, örökbefogadó- vagy nevelőszülő
(FONTOS! Ebben az esetben csatolni kell a hozzátartozói kapcsolatot igazoló irat másolatát, mely igazolja, hogy a
szállítást végző személy a kérelmező vér szerinti, örökbefogadó-, vagy nevelőszülője.)

□ házastárs (FONTOS! Ebben az esetben csatolni kell a házassági anyakönyvi kivonat másolatát.)
□ élettársi nyilvántartásába bejegyzett élettárs
(FONTOS! Ebben az esetben csatolni kell az élettársi kapcsolat bejegyzéséről szóló irat másolatát.)

□ vér szerinti, örökbefogadott vagy nevelt gyermek
(FONTOS! Ebben az esetben csatolni kell a hozzátartozói kapcsolatot igazoló irat másolatát, mely igazolja, hogy a
szállítást végző személy a kérelmező vér szerinti, örökbefogadott, vagy nevelt gyermeke. Továbbá csatolni kell az egy
éve közös háztartásban élést igazoló irat másolatát is.)

□ nagyszülő
(FONTOS! Ebben az esetben csatolni kell a hozzátartozói kapcsolatot igazoló irat másolatát, mely igazolja, hogy a
szállítást végző személy a kérelmező nagyszülője. Továbbá csatolni kell az egy éve közös háztartásban élést igazoló
irat másolatát is.)

□ unoka
(FONTOS! Ebben az esetben csatolni kell a hozzátartozói kapcsolatot igazoló irat másolatát, mely igazolja, hogy a
szállítást végző személy a kérelmező unokája. Továbbá csatolni kell az egy éve közös háztartásban élést igazoló irat
másolatát is.)

□ testvér
(FONTOS! Ebben az esetben csatolni kell a hozzátartozói kapcsolatot igazoló irat másolatát, mely igazolja, hogy a
szállítást végző személy a kérelmező testvére. Továbbá csatolni kell az egy éve közös háztartásban élést igazoló irat
másolatát is.)

□ a szállítást közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes jogviszonyban
végző személy vállalja. (FONTOS! Ebben az esetben csatolni kell az önkéntes szerződés másolatát. Részletes
tudnivalót lásd a mellékelt „TÁJÉKOZTATÓ” 5.2. alpontjában)

5.3. A szállítást végző személy nyilatkozatai:
Felelősségem teljes tudatában az alábbiakról nyilatkozom
1.

Vállalom a kérelemben megjelölt súlyos mozgáskorlátozott, vagy egyéb
fogyatékossággal élő személy szállítását

□ Igen □ Nem

2.

Gépjármű vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezem

3.

A gépjárművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési
határozat hatálya alatt állok

□ Igen* □ Nem
□ Igen □ Nem

4.

A kérelem benyújtását megelőző 7 éven belül saját jogon, vagy rám
tekintettel más személy, szerzési támogatásban részesült

□ Igen □ Nem

5.

A kérelem benyújtását megelőző 7 éven belül saját jogon, vagy rám
tekintettel más személy, átalakítási támogatásban részesült

□ Igen □ Nem

(*Az okirat másolatát javasolt a kérelemhez mellékelni.)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Nyilatkozom arról, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 65. § (2)
bekezdésének megfelelően az általam fénymásolatban becsatolt, kérelem mellékletét képező
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dokumentumok az eredetivel megegyeznek.
Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az általam önként megadott személyes adataimat, a benyújtott
dokumentumokat, illetve azok adattartalmát a jogosultság megállapításához, a finanszírozó szervezet
eljárásához, a pénzügyi folyamatok lebonyolításához teljes körűen nyilvántartásba vegyék, kezeljék és
felhasználják.
Dátum: …………………………….

…………………………………………………
A szállítást végző személy aláírása

6. Adatszolgáltatásra vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat
A hozzájárulás önkéntes, a támogatásról való döntést nem érinti!
Aláírásommal hozzájárulok, hogy a Lehetőségautó Kft. (székhelye: 1211 Budapest, Kossuth Lajos
utca 11., cégjegyzékszám: Cg.01-09-993160, képviseli: Virág Gabriella) és a vele szerződésben lévő
értékesítési pontok1 a jelen kérelemben rögzített adataimat megismerjék, és a hozzájárulásban
meghatározottak szerint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék.
Adatkezelő: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37.)
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 szerződésben lévő értékesítési pontok
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.
Az adattovábbítás címzettje: Lehetőségautó Kft. (székhelye: 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 11.,
cégjegyzékszám: Cg.01-09-993160, képviseli: Virág Gabriella)
A továbbított személyes adatok: a kérelmező neve/törvényes képviselője neve, lakcíme,
telefonszáma, igényelt támogatás típusa.
A közreműködő szervezet által történő adattovábbítás címzettje: Személygépkocsi
szerzési/átalakítási támogatás felhasználásában közreműködő szervezet konzorciumi szerződésben
1

Ankers Kft.
Ankers Kft.
Autó Szántó Kft.
FX Autóház Kft.
Győri Autóközpont Zrt.
Sándor Service Kft.
Szabó György E.V.
Vagép Zrt.
Gyula Autóház
Suzuki Baja

5900 Orosháza Arany János utca 2/E.
6724 Szeged, Sárosi u. 11/B
8900 Zalaegerszeg, Zala u. 8/A.
7630 Pécs, Schroll J. út 5.
9027 Győr, Tompa u. 2.
5310 Kisújszállás, Deák Ferenc u 69-75.
3700 Kazincbarcika, Tardonai út 59
4400 Nyíregyháza, Debreceni út 233/C
5700 Gyula, Csabai út 9.
6500 Baja, Szegedi út 133.
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A nyomtatvány kitöltése előtt olvassa el a mellékelt „TÁJÉKOZTATÓ”-t!
megjelölt tagja.
Adatkezelés
helye,
módja,
időtartama:
A
közreműködő
tájékoztatójában/adatvédelmi szabályzatában meghatározottak szerint.

szervezet

adatkezelési

Az érintett jogai: Az érintett kérelmezheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, a rá vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A kérelmet a kormányhivatal általi adatkezelés
esetén az adatkezelő fenti elérhetőségére lehet benyújtani, míg a közreműködő szervezet által történő
adatkezelésre vonatkozóan a Lehetőségautó Kft. részére a fent megjelölt címre lehet benyújtani.
Az érintettek információs önrendelkezési jogukkal kapcsolatos sérelem esetén bírósághoz, illetve az
adatkezelésre vonatkozó panaszukkal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
fordulhatnak (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-10., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu).
Az adattovábbításhoz történő hozzájárulás bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen
visszavonható az adatkezelő fenti elérhetőségeire küldött nyilatkozattal.
Kijelentem, hogy a hozzájárulásomat a fenti tájékoztatás ismeretében adtam meg. A
tájékoztatás tartalmát megértettem, az adattovábbításhoz történő hozzájárulást megadom.
Kelt.: …………………………………, ………………………………
…………………………………………….
kérelmező és/vagy törvényes
képviselő aláírása

………….……………………………
szállítást végző személy
aláírása
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TÁJÉKOZTATÓ
a kérelem kitöltéséhez,
és a személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás (közlekedési kedvezmények)
igényléséhez
A kedvezmény megállapításának feltételeit a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési
kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet)
szabályozza.
A kérelmet a lakóhely szerint illetékes, szociális feladatkörben eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatalnál, jelen esetben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnál lehet
benyújtani minden év március 31. napjáig, és szeptember 30. napjáig. A beadás történhet
Kormányablaknál,
elektronikusan
a
http://epapir.gov.hu,
valamint
a
https://urlap.ekozig.kh.gov.hu/NYKM/#/ alkalmazás segítségével, illetve postai úton, vagy
személyesen az alábbi címen:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály
Szociális és Gyámügyi Osztály
5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37. 5001, Szolnok Pf. 85. Telefon: (56) 523 353
e-mail: kh.szocgyam@jasz.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu
Hivatali kapu: JNSZMKHGYH
Ügyfélfogadás:
5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37.
Hétfő: 7:30-17:00
Kedd: szünetel
Szerda: 8:00-16:00
Csütörtök: 13:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00
Ügyintéző telefonos elérhetősége:
(információ és időpont egyeztetés)
+36/56/523-358
A támogatás igénybevételéről szóló tájékoztatás, valamint a használni javasolt
kérelem-nyomtatvány elektronikusan elérhető a www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykunszolnok/dokumentumok, illetve a https://lehetosegauto.hu/letoltesek honlapokon.

A nyomtatvány kitöltése:
1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok:
Ebben a részben kell megadni a kérelmező személyes adatait. A kérelem benyújtása szempontjából
kérelmező: az a személy, aki súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő
függetlenül attól, hogy kiskorú, vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll-e. A
nyomtatványon a kérelmezőre vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat minden esetben e személyre
vonatozóan kell kitölteni!
Amennyiben a kérelmező nem magyar állampolgár, abban az esetben nyilatkozni kell az
idegenrendészeti státuszáról (pl.: bevándorolt, letelepedett, … stb.) és csatolni kell az azt igazoló
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály
5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37. 5001, Szolnok Pf. 85. Telefon: (56) 523 353
e-mail: kh.szocgyam@jasz.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu
Hivatali kapu: JNSZMKHGYH

okiratot is. Okirat hiányában a tartózkodás jogcímének hitelt érdemlő igazolása szükséges. 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.
A kérelmező lakcímének megadása esetén, a lakcímkártyán, vagy régi típusú személyi igazolványban
szereplő címe(ke)t kell megadni.
Az 1.3. pontot kizárólag abban az esetben kell kitölteni, ha kérelmező (vagyis a súlyos
mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy) kiskorú, vagy cselekvőképességét
érintő gondnokság alatt álló nagykorú személy. A törvényes képviselő (gyám, gondnok) személyes
adatait ebben az esetben kell csak megadni, és csatolni kell a törvényes képviseletet igazoló gyám,
illetve gondnok kirendelő határozat másolatát a kérelemhez.
FONTOS! Amennyiben a kérelmező kiskorú, cselekvőképtelen, vagy cselekvőképességében
részlegesen korlátozott személy, abban az esetben a támogatásra való jogosultság megállapítását
követően a vételár figyelembe vételével az adásvételi szerződés érvényességéhez az illetékes
gyámhivatal jóváhagyása válhat szükségessé a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 26/B. § (3) bekezdésében, valamint a
Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:23 (1) bekezdés e) pontjában foglaltakra
tekintettel.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 26/B. § (3)
bekezdése:
„(3) A kiskorú gyámhatóságnak át nem adott vagyonáról való rendelkezést érintő szülői jognyilatkozathoz [Ptk. 2:15. § (1)
bekezdés e) pontja] abban az esetben szükséges a gyámhivatal jóváhagyása, ha a szülői rendelkezéssel érintett vagyon értéke
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének harmincszorosát.”
A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:23 (1) bekezdés e) pontja:
„2:23. § [A gyámhatóság jóváhagyásának szükségessége]
(1) A cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy és gondnoka jognyilatkozatának, továbbá a cselekvőképtelen
nagykorú gondnoka jognyilatkozatának érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása szükséges, ha a jognyilatkozat a
cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen nagykorú
e) a gondnokot kirendelő határozatban megállapított összeget meghaladó értékű vagyontárgyára
vonatkozik.”

2. A támogatás igénylésének jogcíme:
E pontban kell megjelölni, hogy a kérelem mire irányul. A támogatás jogcímei: személygépkocsi
átalakítási támogatás, valamint személygépkocsi szerzési támogatás. E két jogcímen belül az alábbi
típusok közül lehet választani azzal, hogy az átalakítási és a szerzési támogatás esetén 1-1 lehetőség
jelölhető meg, és a két támogatási jogcím (átalakítási és szerzési) együttesen is kérelmezhető.
A személygépkocsi átalakítási támogatás: (a nyomtatvány 2.1. pontja)
A kérelmező, vagy szállítást végző személy (kivéve a szállítást a közérdekű önkéntes tevékenységről
szóló törvény szerinti önkéntes jogviszonyban végző személyt) tulajdonában álló személygépkocsinak
1.) a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más
segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához; vagy
2.) a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos
szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához
nyújtott hozzájárulás.
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A hozzájárulás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 90 000 forint. Az átalakítási támogatás
megállapítása esetén utalványt állít ki az eljáró hatóság a jogosultságot megállapító határozat
véglegessé válását követő 15 napon belül. Az utalvány érvényességi ideje hat hónap.
Ezt a támogatási formát csak a súlyos mozgáskorlátozott személyek vehetik igénybe. A súlyos
mozgáskorlátozott személy fogalmát jelen tájékoztató 3. pontjában találja meg.
A személygépkocsi szerzési támogatás: (a nyomtatvány 2.2. pontja)
1.) Új járműnek minősülő személygépkocsi vásárlásához:
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet (5/1990. (IV.12) KöHÉM rendelet)
értelmében új járműnek minősülő személygépkocsi vásárlására használható fel, a vételár
megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás, melynek összege 1 000 000 forint. Az új járműnek minősülő
személygépkocsi vásárlása a közreműködő szervezettel a pályáztatási eljárás útján kiválasztott,
közreműködői tevékenységgel foglalkozó szervezettel adásvételi szerződés keretében történik. Ez a
kijelölt szervezet a Lehetőségautó Kft. (a továbbiakban: közreműködő szervezet) /1211 Budapest
Kossuth Lajos utca 21., e-mail: info@lehetosegauto.hu, ügyintézők: Balogh István tel:
30-730-0859;, Rékai Viktor 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. Jász-Nagykun-Szolnok megye
vonatkozásában kijelölt ügyfélszolgálati pont: Ankers Kft. 5900 Orosháza, Arany János utca 2/E.,
ügyintéző: Tóth Istvánné Tel:06-70-720-1400.
Az adásvételi szerződést a támogatás megállapításáról szóló határozat véglegessé válását követő
négy hónapon belül kell megkötni. Az adásvételi szerződéshez nem kötelező kölcsönszerződés
megkötése. 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 javára történő
bejegyeztetése.
2.) Újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi
vásárlásához:
A támogatás ebben az esetben újnak nem minősülő – legfeljebb öt éve forgalomba helyezett –
személygépkocsi vásárlására használható fel. A támogatás mértéke a vételár 60%-a, de legfeljebb
600 000 forint. A támogatás felhasználása akár a közreműködő szervezettel, akár bármelyik
belföldi kereskedelmi forgalomban személygépkocsik értékesítésével foglalkozó adószámmal
rendelkező szervezettel vagy személlyel (autókereskedővel) kötött adásvételi szerződés útján
lehetséges. Az adásvételi szerződést a támogatás megállapításáról szóló határozat véglegessé
válását követő négy hónapon belül kell megkötni. A gépkocsi típusa választható, a
megvásárlásához kölcsönszerződés megkötése nem kötelező. A szerzési támogatással érintett
gépkocsi az adásvételi szerződés megkötésének napjától számított három éven belül nem
idegeníthető el. Az erre vonatkozós elidegenítési tilalomnak a járműnyilvántartásba az állam javára
történő bejegyeztetése a jogosult felhasználó kötelessége.
3.) Segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű vásárlásához, (kivéve
quad):
A támogatás segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű vásárlására
használható fel, mely kategóriába tartozik a moped is. A támogatott járművek közül a quad
vásárlása kivétel, arra támogatás nem igényelhető. A támogatás mértéke ebben az esetben is a
vételár 60%-a, de legfeljebb 600 000 forint. Az eljáró hatóság a támogatást megállapító határozat
véglegessé válását követő 15 napon belül utalványt állít ki a jogosult részére, melynek érvényességi
ideje hat hónap. A jármű 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
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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.
4.) Járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem
képes gépi meghajtású kerekesszék vásárlásához:
A támogatás ebben az esetben a járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra
sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék vásárlásához nyújtott
hozzájárulás, melynek mértéke a vételár 60%-a, de legfeljebb 600 000 forint. A hivatal a
támogatást megállapító határozat véglegessé válását követő 15 napon belül utalványt állít ki a
jogosult részére, melynek érvényességi ideje hat hónap. A jármű 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.
FONTOS! A súlyos mozgáskorlátozott személy a fentiekben felsorolt négy jogcím közül
választhat, hogy mire igényli a támogatást, az egyéb fogyatékossággal élő személy csak az 1. ) és
2.) pont közül választhat.

3. A jogosultság feltételeire vonatkozó adatok:
E pontban kell megjelölni, hogy a kérelmező súlyos mozgáskorlátozottságát, vagy az egyéb
fogyatékosságát, milyen dokumentum igazolja.
Fogalmak:
A Kormányrendelet alapján súlyos mozgáskorlátozott személy: (a nyomtatvány 3.1. pontja)
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.
A Kormányrendelet alapján egyéb fogyatékossággal élő személy: (a nyomtatvány 3.2. pontja)
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.
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A súlyos mozgáskorlátozottság, illetve az egyéb fogyatékosság az alábbi dokumentumokkal
igazolható, melyek becsatolása javasolt a kérelem benyújtásával egyidejűleg.
A súlyos mozgáskorlátozottság tényét az alábbi igazolásokkal lehet bizonyítani:
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;
d) 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
kiadott orvosi szakvélemény másolata, és azon ambuláns kezelőlapok, orvosi leletek,
zárójelentések másolatai, amelyek alátámasztják a kérelmező mozgáskorlátozottságát)
benyújtásával a kérelmező kérheti a közlekedőképesség minősítése elvégzését. Az eljáró
hatóság a benyújtott iratok alapján a kérelmező közlekedőképességét szakkérdésként vizsgálja.
Az egyéb fogyatékosság fennállásának tényét az alábbi igazolásokkal lehet bizonyítani, melyek
másolatát a kérelemhez csatolni javasolt:
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.

4. A kérelmező nyilatkozatai:
4.1. Járművezetésre vonatkozó iratok:
A Kormányrendelet előírásai alapján Önálló személygépkocsi használó (nyomtatvány (4.1. pont 1.
alpontja) az a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy,
- aki gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel (nyomtatvány 4.1. pont 2.
alpontja) rendelkezik, továbbá az a súlyos mozgáskorlátozott személy
- aki három-vagy négykerekű segédmotoros kerékpár vezetésére jogosító érvényes vezetői
engedéllyel (nyomtatvány 4.1. pont 3. alpontja) 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
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, (nyomtatvány 4.1. pont 4. alpontja)
és nem áll járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt.
(nyomtatvány 4.1. pont 5. alpontja)
A jogosultság elbírálásához szükséges e nyilatkozatok megtétele, és javasolt az azokat igazoló iratok
becsatolása is.
4.2. Közlekedési kedvezmények megállapítása szempontjából figyelembe veendő
előnyszempontok:
A szerzési, illetve átalakítási támogatás iránti kérelmek elbírálásához a kormányrendelet előnyben
részesítési szempontokat ad meg. Ez alapján előnyben kell részesíteni azon kérelmezőt, aki

13

1.) keresőtevékenységet folytat:
A Kormányrendelet előírásai alapján 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.
2.) tanulói, képzési jogviszonyban áll:
A Kormányrendelet alapján 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.
3.) 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevel:
A Kormányrendelet értelmében 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.
4.) honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos
mozgáskorlátozottá, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyé:
Ezen tény fennállását a Kormányrendelet 7. § (3) bekezdés d) pontja alapján a hadigondozásról
szóló törvény szerinti hadieredetű fogyatkozás fennállását igazoló szakvéleménnyel lehet
igazolni.
A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény (továbbiakban: Hadigondozásról szóló törvény)
1. §-a alapján hadigondozásra jogosult az a magyar állampolgár, aki
- katonai szolgálat,
- kötelező katonai előképzés,
- légitámadás,
- hadművelet, vagy
- visszamaradt robbanóanyag felrobbanása
során vagy következtében testi épségének vagy egészségének károsodása folytán hadieredetű
fogyatkozást szenvedett, továbbá akit hadigyámoltként, hadiözvegyként, hadiárvaként,
hadigondozott családtagként, a volt hadiárvaként, a volt hadigyámoltként vagy volt hadigondozott
családtagként kell gondozásba venni.
A Hadigondozásról szóló törvény 2. § a) és g) pontjai értelmében:
„a) katonai szolgálat:
1. az első vagy második világháborúban teljesített hadiszolgálat (beleértve a hadifogságot és a
közérdekű vagy kisegítő katonai munkaszolgálatot is), vagy
2. 1945. március 31. előtt hivatásos vagy nem hivatásos állományban teljesített bármely
tényleges katonai (honvédségi, légoltalmi, polgári védelmi, határőrségi) szolgálat
(beleértve a fegyvergyakorlatot és lövészkiképzést is); […]
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g) hadieredetű fogyatkozás (hadirokkantak esetében): a megváltozott munkaképességű
személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény szerinti
egészségkárosodás (a továbbiakban: egészségkárosodás), valamint a szolgálattal össze nem
függő egészségkárosodásnak a szolgálat folytán bekövetkező súlyosbodása;”
A Hadigondozásról szóló törvény 3. § (3) alapján, az igényjogosultság alapjául szolgáló
hadieredetű fogyatkozást és az általa okozott egészségkárosodás mértékének vizsgálatát és
megállapítását a rehabilitációs szakértői szerv végzi.
Bármelyik 1) – 4.) pontokban meghatározott előnyben részesítési szempont figyelembe vételéhez
annak fennállását a kérelmezőnek igazolnia kell a következő bizonyítékok benyújtásával:
- keresőtevékenység folytatását igazoló dokumentum(ok);
- tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentum(ok);
- a hadigondozásról szóló törvény szerinti hadieredetű fogyatkozás fennállását igazoló
szakvéleménye másolata.
4.3. A kérelmező egyéb nyilatkozatai:
A személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatásra a súlyos mozgáskorlátozott személy többek
között akkor jogosult, ha a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül ő maga vagy rá tekintettel
más személy nem részesült a kérelem szerinti közlekedési kedvezményben (nyomtatvány 4.3. pont 1.
és 2. alpontjai).
Az új, illetve a legfeljebb öt éve forgalomba helyezett használt személygépkocsi vásárlása esetén a
kérelemhez mellékelni kell a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy
nyilatkozatát arról, hogy új autó esetén a közreműködő szervezettel (nyomtatvány 4.3. pont 3.
alpontja), a legfeljebb öt éve forgalomba helyezett használt személygépkocsi esetében pedig a
közreműködő szervezettel vagy a belföldi kereskedelmi forgalomban személygépkocsik
értékesítésével foglalkozó, adószámmal rendelkező szervezettel vagy személlyel (nyomtatvány 4.3.
pont 4. alpontja) vállalja az adásvételi szerződés megkötését.

5. A szállítást végző személyre vonatkozó adatok:
E pont adatait kizárólag abban az esetben kell kitölteni, ha a vásárolni kívánt gépjárművet nem a
kérelmező (súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy) fogja vezetni.
Vagyis a kérelmező nem önálló gépkocsi használó.
5.1. Személyes adatok:
E pontban kell megadni annak a személynek az adatait, aki a súlyos mozgáskorlátozott, vagy egyéb
fogyatékossággal élő személy szállítását fogja végezni. Amennyiben a súlyos mozgáskorlátozott, vagy
egyéb fogyatékossággal élő személy kiskorú, abban az esetben az előző pontokban leírtakat rá
vonatkozóan kell kitölteni, és a szülőt, mint szállítást végző személyt kell megjelölni.
5.2. A szállítást végző személy hozzátartozói kapcsolata a kérelmezővel:
A Kormányrendelet értelmében szállítást végző személy:
A súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő 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,
b) 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,
c) a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy személygépkocsival
történő szállítását a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes
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jogviszonyban végző személy,
amennyiben nem áll a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya
alatt.
Az a) és b) pont fennállása esetén a kérelemhez csatolni kell a hozzátartozói kapcsolatot igazoló
dokumentum fénymásolatát, melyek például az alábbiak lehetnek
- amennyiben a kérelmező kiskorú és a szállítást végző személy az ő vérszerinti, vagy
örökbefogadó szülője, abban az esetben a szállítandó gyermek születési anyakönyvi kivonatának
másolatát, nevelőszülő esetén azon okiratot, mely igazolja, hogy a szállítandó gyermeknek a
szállítást végző személy a nevelőszülője,
- amennyiben a kérelmezőt a házastársa kívánja szállítani, abban az esetben csatolni szükséges
házassági anyakönyvi kivonat másolatát,
- amennyiben a kérelmezőt vér szerinti, örökbefogadott és nevelt gyermeke, nagyszülője, unokája,
testvére kívánja szállítani abban az esetben a hozzátartozói kapcsolatot igazoló okirat mellett
igazolni kell a legalább egy éve közös háztartásban élést is. Amennyiben a legalább egy éve
közös háztartásban élést igazolni nem tudja, abban az esetben a szállítást közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes jogviszonyban is lehet végezni.
A c) pont esetében csatolni kell a megkötött önkéntes szerződés másolatát.
A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Köt.) 6. §
(1)-(2) és (5) bekezdései szerint a közérdekű önkéntes tevékenység önkéntes jogviszony keretében
végezhető, amely a fogadó szervezet és az önkéntes között megkötött önkéntes szerződéssel jön
létre.
„Az önkéntes szerződésben meg kell határozni
a) a közérdekű önkéntes tevékenység tartalmát,
b) a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának helyét,
c) a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó időt és a pihenőidőt,
d) azokat a 2. § (3) bekezdésének a)–h) pontja szerinti juttatásokat, amelyeket az önkéntesnek
biztosítanak, és rendelkezni kell azokról az önkéntes szerződés megszűnésének esetére.
(2) A fogadó intézménynél, illetve annak fenntartójánál végzett közérdekű önkéntes tevékenység esetén
jogszabály meghatározhatja az önkéntes szerződés további kötelező tartalmi elemeit is.”
A Köt. 3. § (1) bekezdése szerint fogadó szervezet lehet:
„a) a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása az általa biztosított közszolgáltatások és
katasztrófavédelmi feladatai körében;
b) a nemzetiségi önkormányzat a jogszabályban meghatározott közfeladatai körében;
c) a költségvetési szerv az alaptevékenysége körében;
d) a magyarországi székhelyű civil szervezet, közhasznú szervezet a közhasznú és a működésével
összefüggő tevékenysége körében;
e) a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy vagy vallási egyesület a hitéleti, a közcélú és a
működésével összefüggő tevékenysége körében;
f) a jogszabályban meghatározott közszolgáltatásai, vagy e közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a
közszolgáltatásait igénybe vevőknek nyújtott többletszolgáltatások körében a magyarországi
székhelyű, illetve magyar hatóság által kiadott működési engedéllyel rendelkező, jogképes
fa) szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény vagy hálózat,
fb) egészségügyi szolgáltató,
fc) köznevelési intézmény,
fd) szakképző intézmény,
fe) felsőoktatási intézmény,
ff) muzeális intézmény,
fg) nyilvános könyvtár,
fh) közlevéltár,
fi) nyilvános magánlevéltár,
fj) közművelődési intézmény [az fa)-fj) alpont a továbbiakban együtt: fogadó intézmény];
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g) a nem jogképes fogadó intézmény fenntartója a fogadó intézmény jogszabályban meghatározott
közszolgáltatásai, vagy e közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a fogadó intézmény közszolgáltatásait
igénybe vevőknek nyújtott többletszolgáltatások körében.”
5.3. A szállítást végző személy nyilatkozatai:
A Kormányrendelet értelmében a szállítást végző személy olyan személy, aki a súlyos
mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy személygépkocsival történő szállítását
írásbeli nyilatkozatban vállalja, ezért szükséges e nyilatkozat megléte a kérelem benyújtása során.
(nyomtatvány 5.3 pont 1. alpontja)
A gépjárművezetést írásban vállaló személy esetében a Kormányrendelet előírásai alapján
elengedhetetlen feltétel a kérelem benyújtása napján érvényes vezetői engedély megléte, illetve, hogy
nem áll a gépjárművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet, vagy szabálysértési határozta hatálya alatt.
(nyomtatvány 5.3 pont 2. és 3. alpontjai)
A támogatás megállapítása szempontjából elengedhetetlen annak ismerete, hogy a súlyos
mozgáskorlátozott személy, vagy egyéb fogyatékossággal élő személy szállítását végző a kérelem
benyújtását megelőző hét éven belül ő maga vagy rá tekintettel más személy nem részesült
Kormányrendelet szerinti közlekedési kedvezményben (nyomtatvány 5.3. pont 4. és 5. alpontjai).

6. Adatszolgáltatásra vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat
Az adatkezeléshez és adattovábbításhoz való hozzájárulás megadása, vagy megtagadása az eljáró
hatóság közreműködő szervezet részére történő adatszolgáltatása tekintetében elengedhetetlen. A
hozzájárulás megadása önkéntes, a támogatásról való döntést nem érinti.

7. Egyéb a támogatásokat érintő további információk:


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.



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
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megállapítható, és
c) önálló személygépkocsi használó vagy szállítást végző személy szállítja.
 A kérelem mellékletei:
A kérelemhez javasolt mellékelni az elbírálást segítő, a Kormányrendeletben meghatározott
igazolásokat és nyilatkozatokat:
 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.
 Jogalap nélküli és rosszhiszemű igénybevétel:
A közlekedési kedvezmény jogalap nélküli és rosszhiszemű igénybevétele esetén a jogalap nélküli
rosszhiszemű igénybevevő köteles azt a jegybanki alapkamat kétszeresével megemelt összegben
visszafizetni.

Szolnok, 2021. december 03.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Hatósági Főosztály
Szociális és Gyámügyi Osztály
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