KÉRELEM
a sú l yos moz gá s ko rl át oz ot t sz e mé l ye k kö z le k edé s i ke dv ez mén yé hez
(Benyújtásának határideje: tárgyév március 31. és tárgyév szeptember 30.)
(A kérelem benyújtásának helye: Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
Szociális, Gyámügyi és Oktatási Osztály 5600 Békéscsaba, József Attila utca 2–4., Pf.: 389.)

I. Kérelmező adatai:
Név: ......................................................................................................................................................................
Születéskori név: ................................................................................................................................................
Születési hely: .................................................................. Születési idő: ..........................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakóhely: .............................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ..............................................................................................................................................
Életvitelszerű lakcíme (a megfelelő négyzetbe tegyen X-et):

Lakóhely

Tartózkodási hely

TAJ szám: ..................................................... Telefonszám:..................................................................................
Vezetői engedély száma: ................................................ , érvényességének határideje: ..............................
FONTOS! Az érvényesség időpontja a vezetői engedély kategória érvényessége a jogosítvány hátoldalán!
Kiskorú esetében a törvényes képviselő(k) neve, címe: ......................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Gondnokolt esetében gondnok neve, címe: ........................................................................................................
........................................................................................... (gondnokkirendelő határozatot csatolni szükséges)

II. Az alábbiak szerint nyújtom be a kérelmemet támogatásra:
1. Szerzési támogatás (Kérem, csak egy négyzetbe tegyen X jelet!)
a) súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén a közúti járművek
műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő személygépkocsi, vagy
b) súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén újnak nem minősülő,
de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi, vagy
c) súlyos mozgáskorlátozott személy esetén segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy
négykerekű jármű, kivéve quad, vagy
d) súlyos mozgáskorlátozott személy esetén a járműnek nem minősülő sík úton önerejéből 10 km/óra
sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék
szerzésére felhasználható, a vételár megtérítéséhez nyújtott hozzájárulásra.
2. Átalakítási támogatás (Kérem, csak egy négyzetbe tegyen X jelet!)
a) a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más
segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, vagy
b) a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos
szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához nyújtott hozzájárulásra.
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III. A kérelmező jogosultságra vonatkozó adatai (a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb
fogyatékossággal élő személy):
1. A jogosultságot befolyásoló, úgynevezett előnyt jelentő tényezők:
(a megfelelő négyzetbe tegyen X-et; „igen” esetén a tényt igazoló dokumentumot a mellékelni szükséges)
Kereső tevékenységet folytat:

igen

nem

Tanulói, képzési jogviszonyban áll:

igen

nem

14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevel:

igen

nem

Honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos
mozgáskorlátozottá, illetve fogyatékossággal élő személlyé:

igen

nem

2. A súlyos mozgáskorlátozottság igazolása (a kérelem benyújtásának időpontjában fennálló állapot
figyelembe vételével) (a megfelelő négyzetbe tegyen X-et):
a)

súlyosan fogyatékos személy (az 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdésének figyelembe

vételével)
mozgásszervi fogyatékos,
látási fogyatékos,
hallás fogyatékos,
értelmi fogyatékos,
súlyos vagy középsúlyos autista,
állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyos vagy középsúlyosnak minősíthető, és állapota tartós,
végleges- önálló életvitelre nem képes, vagy tartós segítségre szorul,
halmozottan fogyatékos (ha legalább egyik fogyatékosság mozgásszervi)

b)

18. év alatti gyermek
mozgásszervi fogyatékos,
többszörös és összetett betegségben szenvedő gyermek (ha legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot
okoz),
vak és gyengénlátó,
hallási fogyatékos,
súlyosan halmozottan fogyatékos (BNO kód F73),
autista

c)

közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy (csak abban az esetben, ha szakértői

szerv közlekedőképességében súlyosan akadályozottnak minősítette a 7/2012. (II.14.) NEFMI rendelet
alapján)

IV. Kérelmező nyilatkozatai:
Alulírott, mint kérelmező a közlekedési kedvezmény jogalap nélküli, vagy rosszhiszemű igénybevétele
következményeinek tudomásul vétele mellett az alábbiakról nyilatkozom (a megfelelő négyzetbe tegyen X-et!):
Önálló személygépkocsi használó vagyok:

igen

nem

Jogerős bírói ítélet, vagy szabálysértési határozat alapján a
járművezetéstől:

eltiltottak

nem tiltottak el

Saját személygépkocsival rendelkezem:

igen

nem
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Személygépkocsi szerzési támogatásban 7 éven belül én
magam, illetve rám tekintettel más személy:
Személygépkocsi átalakítási támogatásban 7 éven belül én
magam, illetve rám tekintettel más személy:

részesültem

nem részesültem

részesültem

nem részesültem

Fogyatékossági támogatásban részesülök:

igen

nem

Fogyatékosságra tekintettel magasabb összegű családi
pótlékban részesülök:

igen

nem

Magasabb összegű családi pótlékban részesülök:

igen

nem

A kérelemnek helyt adó döntés esetén a súlyos
mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről
szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sr.)
szerinti meghatározott támogatás felhasználása során
vállalom, hogy a jogszabály szerint kiválasztott közreműködő
szervezettel adásvételi szerződést kötök.

igen

nem

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy a nyomtatványon feltüntetett adataimat az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeljék.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a közlekedési kedvezményre a benyújtás tárgyévében jogosult
vagyok, akkor a támogatás megállapításáról a Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi
Főosztály Szociális, Gyámügyi és Oktatási Osztály a tárgyév március hó 31. napjáig benyújtott kérelem
esetében tárgyév június hó 15. napjáig, a tárgyév szeptember hó 30. napjáig benyújtott kérelmek esetén
tárgyév december hó 15. napjáig dönt, mely döntésről írásban értesít.

V. A szállítást végző személy adatai:
(csak abban a az esetben töltendő, ha a kérelmező nem önálló gépkocsi használó és szerzési támogatások
közül az a) új vagy b) használt, ill. átalakítási támogatás b) típusát a kérelmező szállítását lehetővé tevő
átalakításához jelölte meg.)
Név: ......................................................................................................................................................................
Születéskori név: ................................................................................................................................................
Születési hely: .................................................................. Születési idő: ..........................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakóhely: .............................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ..............................................................................................................................................
Életvitelszerű lakcíme (a megfelelő négyzetbe tegyen X-et):

Lakóhely

Tartózkodási hely

Telefonszám: ........................................................................................................................................................
Vezetői engedély száma: ................................................ , érvényességének határideje: ..............................
FONTOS! Az érvényesség időpontja a vezetői engedély kategóriájának érvényessége (pl. „B” kategória) a
jogosítvány hátoldalán!
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VI. Szállítást vállaló személy nyilatkozatai:
1. Alulírott, mint szállítást vállaló személy nyilatkozom, hogy a kérelmező súlyos mozgáskorlátozott, ill.
egyéb fogyatékossággal élő személy a kérelem benyújtásának időpontjában: (a megfelelő négyzetbe tegyen
X-et!)
a)

vér szerinti, örökbefogadott vagy nevelt gyermekem.
házastársam. Házasságkötés helye: …………………………..…ideje:…………………………..
élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettársam.(az erről szóló igazolást csatolom)

b)

velem közös háztartásban élő vér szerinti szülőm.
velem közös háztartásban élő örökbefogadó- vagy nevelőszülőm.
velem közös háztartásban élő testvérem.
Közös háztartásban élés kezdete: …………év ………………………..hónap ………………nap.

c)

a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény szerint önkéntes
jogviszonyban áll velem. (az önkéntes szerződés fénymásolatát csatolom)

2. Alulírott, mint szállítást vállaló személy a közlekedési kedvezmény jogalap nélküli, vagy rosszhiszemű
igénybevétele következményeinek tudomásul vétele mellett az alábbiakról nyilatkozom (a megfelelő
négyzetbe tegyen X-et!):
Jelen nyilatkozatom megtételével vállalom a kérelemben
igen
nem
megnevezett súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását:
Gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel
igen
nem
rendelkezem:
Jogerős bírói ítélet, vagy szabálysértési határozat alapján a
eltiltottak
nem tiltottak el
járművezetéstől:
Személygépkocsi szerzési támogatásban 7 éven belül én
részesültem
nem részesültem
magam, illetve rám tekintettel más személy:
Személygépkocsi átalakítási támogatásban 7 éven belül én
részesültem
nem részesültem
magam, illetve rám tekintettel más személy:
A kérelmező szállítását önkéntesként, a közérdekű önkéntes
igen
nem
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény szerint
önkéntes jogviszonyban végzem:
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy a nyomtatványon feltüntetett adataimat az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeljék.
A szállítást végző személy kijelenti, hogy hozzájárulását adja – szerzési támogatást a kérelmező
részére megállapító határozat esetén – a személyes adatok továbbításához a finanszírozó pénzintézet
felé.
Kelt: …………………………………..…202…. év ………………………….. hó ……… napján

.……………………………………………………………….
kérelmező személy
aláírása

…...................................................................
törvényes képviselő(k)
aláírása
(kiskorú / gondnokolt kérelmező esetén)

.……………………………………………………………
a szállítást vállaló személy aláírása
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M ellé ke l em
A súlyos mozgáskorlátozottság, illetve egyéb fogyatékosság tényének igazolására:
a)

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
(Fot.) alapján a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a
megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolatát, vagy

b)

a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és
fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendeletben (a továbbiakban: Mr.) 3. számú
mellékletében meghatározott, hatályos igazolás másolatát, vagy

c)

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló
kormányrendeletben első fokon eljáró rehabilitációs hatóság vagy jogelődje (RSZH, NRSZH, ORSZI) által
a közlekedőképesség minősítéséről kiadott (közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy,
amennyiben ez az állapota várhatóan legalább három éven keresztül fennáll) hatályos szakvélemény
másolatát, vagy

d)

a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, a beteg
egészségi állapotára,

gyógykezelésére, rehabilitációjára vonatkozó összefoglaló adatokat

tartalmazó, a mozgáskorlátozottság, közlekedőképesség súlyos akadályozottsága véleményezése
céljából kiállított eredeti háziorvosi beutalót és a közlekedőképesség akadályozottságának
megítélését alátámasztó, mozgásszervi károsodásra vonatkozó, releváns eredeti, vagy hiteles
másolatban benyújtott orvosi dokumentációt, (ha az előző három pontban felsorolt iratok nem állnak
rendelkezésre), vagy
e)

a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a vakok személyi
járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap másolatát.

Egyéb feltételek fennállásának igazolására benyújtandó dokumentumok:
1)

az önálló személygépkocsi használó vagy a szállítást végző személy érvényes vezetői
engedélyének másolatát, (II. 1. Szerzési támogatás d) pontja szerinti igény esetén nem szükséges)

2)

átalakítási támogatás esetén a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata
sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez,

a gépjárművezetői

alkalmasságot tanúsító szakvéleménynek a fénymásolatát,
3)

a súlyos mozgáskorlátozott személy és a szállítását végző személy hozzátartozói kapcsolatot
igazoló

dokumentum

fénymásolatát,

(házassági

anyakönyvi

kivonat

másolatát,

születési

anyakönyvi kivonat másolatát, élettársi viszony esetén: élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettársi
viszonyról szóló hatósági bizonyítvány másolatát)
4)

a súlyos mozgáskorlátozott személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő vér szerinti,
örökbefogadott és nevelt gyermek, vagy testvér vállalja a mozgáskorlátozott személy szállítását,
akkor a közös háztartásban élést igazoló dokumentum (lakcímkártyák) fénymásolatát, vagy a

5)

a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény
szerinti önkéntes jogviszonyban végző személy önkéntes szerződésének fénymásolatát,

6)

a kereső tevékenység folytatását igazoló dokumentumokat,

7)

a tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentumokat,

8)

a kérelmező nyilatkozatát a 14 éven aluli gyermek egyedülállóként nevelésének tényéről (születési
anyakönyvi kivonat másolatát),

9)

a rehabilitációs hatóság vagy jogelődjének a hadigondozásról szóló törvény szerinti hadieredetű
fogyatkozás fennállását igazoló szakvéleményét,
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Adatkezelési nyilatkozatđ
Aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy a Lehetőségautó Kft. (székhelye: 1211 Budapest, Kossuth Lajos
utca 21., cégjegyzékszáma: Cg.01-09-993160) és a vele 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 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 reklámés marketingakciókról tájékoztatni.
Kijelentem, hogy 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.

Kelt: …………………………………..…202…. év ………………………….. hó ……… nap
.……………………………………………………………….
kérelmező személy
aláírása

…...................................................................
törvényes képviselő(k)
aláírása
(kiskorú / gondnokolt kérelmező esetén)

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

*

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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TÁJÉKOZTATÓ
a személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatásról és a kérelem kitöltéséről:
A kérelem nyomtatványt a hiányzó adatokkal ki kell tölteni,
a megfelelő válaszhoz a

-be X-et kell tenni.

Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeit a súlyos mozgáskorlátozott személyek
közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Kormányrendelet (továbbiakban: a Kormányrendelet)
szabályozza.
A kérelmet a lakóhely szerint illetékes Kormányablaknál vagy Kormányhivatalnál, továbbá
ügyfélkapu és e-papír szolgáltatás igénybevételével
tárgy év március 31.-éig és szeptember 30.-áig lehet benyújtani.
1. A személygépkocsi szerzési támogatás (a továbbiakban: szerzési támogatás)
a) súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén a közúti járművek műszaki
megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő személygépkocsi vagy
b) súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén újnak nem minősülő, de
legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi, vagy
c) súlyos mozgáskorlátozott segédmotor kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, kivéve a
quad, vagy
d) súlyos mozgáskorlátozott személy esetén járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra
sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék szerzésére felhasználható,
a vételár megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás.
A személygépkocsi szerzési támogatás mértéke új gépjármű vásárlása esetén 1 000 000 forint, a
fentiekben felsorolt minden további esetben a vételár 60%-a, de legfeljebb 600 000 forint.
2. Személygépkocsi átalakítási támogatás (a továbbiakban: átalakítási támogatás)
a) a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más
segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához; vagy
b) a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos
szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához nyújtott hozzájárulás.
A támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 90.000 forint.
A jogosult egyidejűleg benyújthatja a szerzési és átalakítási támogatás iránti kérelmét is. Közlekedési
kedvezményben azonban csak akkor részesíthető a súlyos mozgáskorlátozott személy, ha a kérelem
benyújtását megelőző hét éven belül ő maga, vagy rá tekintettel más személy nem részesült
közlekedési kedvezményben.
3. E kormányrendelet alkalmazásában (fogalmak):
a) Súlyos mozgáskorlátozott személy az a személy, aki:


a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
(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,
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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
mellékletében meghatározott, az „L” betűjel szerinti mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy
„P” betűjel szerinti többszörös és összetett betegségben szenved és a többszörös és összetett
betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz,



közlekedőképességében súlyosan akadályozott, akinek a komplex minősítésre vonatkozó részletes
szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 1. melléklete szerint közlekedési képessége
súlyosan nehezített, és ezen állapot várhatóan legalább három éven keresztül fennáll.

b) Egyéb fogyatékossággal élő személy az a személy aki:


fogyatékossági támogatásra a Fot. 23. § (1) bekezdés a)-d) vagy h) pontja alapján jogosult, vagy vakok
személyi járadékában részesül, vagy a Fot. 2. § (1) bekezdés f) vagy g) pontja alapján halmozottan
fogyatékosnak minősül, kivéve, ha egyik fogyatékossága mozgásszervi fogyatékosság,



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. számú mellékletében meghatározott, a „ P” betűjel szerinti többszörös
és összetett betegségben szenved, és a többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik az
egyik az Mr. 1. számú mellékletében meghatározottak szerint a „K” vagy az „M” betűjel szerinti, vagy
az „N” betűjel „1” számjel szerinti betegség, illetve fogyatékosság.

ab) A súlyos mozgáskorlátozottság, illetve egyéb fogyatékosság tényét igazoló dokumentumok:


a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás
alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolata, vagy



magasabb összegű családi pótlék igényléséhez kiállított hatályos szakorvosi igazolás másolata,



a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló
kormányrendeletben első fokon eljáró rehabilitációs hatóság vagy jogelődje által a közlekedőképesség
minősítéséről kiadott hatályos szakvélemény másolata, vagy



súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló
orvosi dokumentáció és egyéb iratok, ha a fentiekben felsorolt iratok nem állnak rendelkezésre, vagy



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

c)

A

közlekedési

kedvezmény

megállapításánál

előnyben

kell

részesíteni

azt

a

súlyos

mozgáskorlátozott személyt, aki:


keresőtevékenységet folytat,



tanulói, képzési jogviszonyban áll,



14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevel, vagy



a honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos mozgáskorlátozottá.

Bármelyik fenti előnyben részesítési szempont fennállását az ügyfélnek kell igazolnia a szükséges
dokumentumok benyújtásával. A kormányrendelet pontosan megfogalmazza, hogy mely szempont alatt mit
kell érteni. Amely alapján:
Kereső tevékenységet folytató:
o

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény.) 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
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határozatlan időre kötötték, és az önkéntes a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény
alapján ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatásban részesül,
o

munkanélküli járadékban, álláskeresési járadékban, álláskeresési segélyben, vállalkozói járadékban,
vagy képzési támogatásként nyújtott keresetpótló juttatásban részesülő személy;

Tanulói, képzési jogviszonyban álló:
o

a korai fejlesztésben és gondozásban részesülő gyermeket,

o

a bölcsőde gondozottját,

o

a közoktatási intézmény neveltjét vagy tanulóját,

o

a felsőoktatási intézmény hallgatóját,

o

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,

o

azt a kiskorú gyermeket, akinek egészsége megőrzése miatt gyógyító intézetbe történő szállítása
havonta legalább két alkalommal szükséges,

o

az átképzésben részesülő álláskeresőt.

Egyedülálló:
o

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;

d) Önálló személygépkocsi használó:


az a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy, aki gépkocsi vezetésére
jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, továbbá



súlyos mozgáskorlátozott személy esetén segédmotoros kerékpárnak minősülő három vagy négykerekű
segédmotoros kerékpár vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy



aki a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más
segédberendezéssel történő felszerelés, átalakítás esetében gépjárművezetői alkalmasságát az
átalakítás előírásával a rehabilitációs hatóság, mint szakértői szerv vagy jogelődje megállapította,
és nem áll járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatály alatt.

e) Szállítást végző személy:


a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását írásbeli nyilatkozatban
vállaló, gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkező:



vér szerinti, örökbefogadó- és nevelőszülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs,



a súlyos mozgáskorlátozott személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő vér szerinti,
örökbefogadott és nevelt gyermek, vagy testvér,



súlyos mozgáskorlátozott 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.

4. A kérelemhez mellékelni kell:



a súlyos mozgáskorlátozottság, illetve egyéb fogyatékosság tényét igazoló, a tájékoztató 3. pont ab).
alpontjában felsorolt dokumentumok valamelyikét, vagy



a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, a kormányrendelet
8/A. §-ban foglaltak, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos
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eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján 13/A. § (1) bekezdése alapján a
beteg egészségi állapotára, gyógykezelésére, rehabilitációjára vonatkozó összefoglaló adatokat
tartalmazó,

a

véleményezése

mozgáskorlátozottság,
céljából

kiállított

közlekedőképesség

eredeti

háziorvosi

beutalót

súlyos
és

a

akadályozottsága
közlekedőképesség

akadályozottságának megítélését alátámasztó, mozgásszervi károsodásra vonatkozó, releváns eredeti,
vagy hiteles másolatban benyújtott orvosi dokumentációt,



az önálló személygépkocsi használó vagy a szállítást végző személy érvényes vezetői engedélyének
másolatát, (szerzési támogatás a), b) pontja, valamint átalakítási támogatás igénylése esetén „B”
kategória, szerzési támogatás c) pontja esetében „AM” kategória)



átalakítási támogatás (kormányrendelet 5. § (1) bekezdés a) pont) igénylése esetén a kérelmező
gépjárművezetői alkalmasságát tanúsító szakvélemény másolatát.



a súlyos mozgáskorlátozott személy és a szállítását végző személy hozzátartozói kapcsolatot igazoló
dokumentum fénymásolatát, (házassági anyakönyvi kivonat másolatát, születési anyakönyvi kivonat
másolatát, élettársi viszony esetén: élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettársi viszonyról szóló
hatósági bizonyítvány másolatát)



a súlyos mozgáskorlátozott személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő vér szerinti,
örökbefogadott és nevelt gyermek, vagy testvér vállalja a mozgáskorlátozott személy szállítását,
akkor a közös háztartásban élést igazoló dokumentum (lakcímkártyák) fénymásolatát vagy a
súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény
szerinti önkéntes jogviszonyban végző személy önkéntes szerződésének fénymásolatát,



a kereső tevékenység folytatását igazoló dokumentumokat,



a tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentumokat,



kérelmező nyilatkozatát a 14 éven aluli gyermek egyedülállóként nevelésének tényéről,



a rehabilitációs hatóság vagy jogelődjének a hadigondozásról szóló törvény szerinti hadieredetű
fogyatkozás fennállását igazoló szakvéleményét,

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás
és tartózkodás céljából engedéllyel a Magyar Köztársaság területén tartózkodó személyek esetén a:


tartózkodási engedély másolata;



tartózkodási jogcím igazolása egyéb irat másolatával;



rokoni kapcsolatot igazoló irat másolata, ha hozzátartozóként válik jogosulttá az ellátásra.

5. A támogatás felhasználása:
A szerzési támogatás felhasználására új ill. újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba
helyezett személygépkocsi esetén a határozat véglegessé válásától számított négy hónap áll
rendelkezésre.
A új személygépkocsi esetén a felhasználás a kiválasztott közreműködő szervezettel vagy annak a
konzorciumi szerződésben megjelölt tagjával (a továbbiakban együtt: közreműködő szervezet) kötött
adásvételi szerződés keretében történik. További információt a https://lehetosegauto.hu oldalon.
Újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi esetén a
közreműködő szervezettel vagy a belföldi kereskedelmi forgalomban személygépkocsik értékesítésével
foglalkozó, adószámmal rendelkező szervezettel vagy személlyel (a továbbiakban: autókereskedő)
kötött adásvételi szerződés keretében történik a felhasználás.
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A segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, illetve a járműnek nem
minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású
kerekesszék vásárlása esetén a kormányhivatal a megállapító határozat véglegesé válását követő 15
napon belül utalványt állít ki a jogosult részére, melynek érvényességi ideje hat hónap. A jármű, illetve a
kerekesszék kizárólag az utalvány kiállítását követően vásárolható meg.
Az átalakítási támogatáshoz is utalványt állít ki a kormányhivatal a jogosultságot megállapító határozat
véglegessé válását követő 15 napon belül. Az utalvány érvényességi ideje hat hónap. A súlyos
mozgáskorlátozott személy vagy a tájékoztató 3. pont e. alpontja szerinti személy - kivéve az önkéntes tulajdonában álló személygépkocsi pedig ezt követően alakítható át.
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.
A szerzési támogatással vásárolt személygépkocsi 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 a szerzési támogatás jogosultja jár el, és kezdeményezi az elidegenítési
tilalomnak a járműnyilvántartásba az állam javára történő bejegyzését. A szerzési támogatás jogosultja a
személygépkocsi forgalomba helyezésére vagy átírására irányuló eljárás során köteles nyilatkozni arról,
hogy a személygépkocsit szerzési támogatás felhasználásával vásárolta.
Az ügyfelek segítése céljából a Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
Szociális, Gyámügyi és Oktatási Osztály formanyomtatványt állított össze a szerzési és/vagy átalakítási
támogatás iránti kérelmek benyújtásához, mely beszerezhető a Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és
Igazságügyi Főosztály Szociális, Gyámügyi és Oktatási Osztály 5600 Békéscsaba, József Attila utca 2–4.
szám alatt vagy a Békés Megyei Kormányhivatal illetékességébe tartozó járási hivatalok kormányablak
osztályain, valamint letölthető a https://lehetosegauto.hu/letoltesek oldalról.
A Kormányhivatal tájékoztatja az ügyfeleket, hogy a tárgyév március 31-éig benyújtott közlekedési
kedvezmény iránti kérelmekről június 15-éig dönt. A tárgyév szeptember 30-áig benyújtott kérelmek
esetén a tárgyév december 15-éig dönt a Kormányhivatal.
A közlekedési kedvezményben nem részesített kérelmezők között a hivatal sorrendet állít fel és abban az
esetben, ha a támogatás felhasználására előírt határidő lejár, vagy a jogosult a megállapított
támogatásról lemond, az új jogosultakat tárgyéven belül ennek a sorrendnek megfelelően jelöli ki.
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TÁJÉKOZTATÁS
az autókereskedők részére:
A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Kormányrendelet 9. §,
10. §-ának (3)-(6) bekezdésére hivatkozással, az alábbi iratokat kell az autókereskedőnek a
Belügyminisztérium részére postai úton a 1054 Budapest, Báthory u. 10. címre megküldeni.
 1 db eredeti, okmányirodai átíratásra alkalmas adásvételi szerződés;
 1 db eredeti számla, mely az ügyfél nevére van kiállítva (a számlán az ügyfél adatainak - név, lakcím
- egyeznie kell a határozatban szereplő adatokkal);
 forgalmi engedély másolata, mely már az ügyfél nevére van kiállítva;
 a forgalmi engedélyben az „elidegenítési tilalom az állam javára fenntartva” bejegyzése vagy az
erről szóló okmányirodai igazolás, vagy az okmányiroda által érkeztetett kérelem az elidegenítési
tilalom bejegyzése iránt.
(A jogszabály alapján nem kizárt üzembentartó bejegyzése a forgalmi engedélybe, de a gépjármű
tulajdonosa minden esetben a szerzési támogatás jogosultja kell legyen.)


Kiskorú gyermek esetén a törvényes képviselőjének (a gyámnak, akik jellemzően a szülők)
jognyilatkozata kizárólag a gyámhatóság jóváhagyásával érvényes a kiskorú jogszabályban
meghatározott összeget meghaladó értékű vagyontárgyáról való rendelkezés esetén.



A cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú személy és gondnoka
jognyilatkozatának, továbbá a cselekvőképtelen nagykorú gondnoka jognyilatkozatának
érvényességéhez szintén szükséges a gyámhatóság jóváhagyása, ha a jognyilatkozat a gondnok
kirendelő határozatban megállapított összeget meghaladó értékű vagyontárgyára vonatkozik.

A fentiek szerint a kiskorú, illetve a cselekvőképességében korlátozással érintett nagykorú személy
esetében nélkülözhetetlen az, hogy a gyámhivatal a megkötött adásvételi szerződést jóváhagyja, mert
nélküle az nem lesz érvényes, s a támogatás ellenértéke nem fizethető ki.
A miniszter a szerzési támogatás összegét a szerződés beérkezését követő 20 napon belül utalja át a
közreműködő szervezet vagy az autókereskedő részére.

Közreműködő szervezet neve:

Lehetőségautó Kft.

Címe:

1211 Budapest Kossuth Lajos utca 21.

Webes felülete:

www.lehetosegauto.hu

Email cím:

info@lehetosegauto.hu

Ügyintézők:

Gépjármű értékesítés, szerződéskötés:
Balogh István +36 30 7300 859
Rékai Viktor +36 30 7300 967

Békéscsaba, 2022. év 07. hó
Békés Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
Szociális, Gyámügyi és Oktatási Osztály
Ügyintéző: Kovács Emese Éva
Elérhetőség: +36-66/795-625
5600 Békéscsaba,
József Attila utca 2-4.
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