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KÉRELEM  
 

 
a 102/2011. (VI.  29.)  Korm. rendelet alapján,  

a súlyos mozgáskorlátozott  személyek közlekedési kedvezményeire  

 

(Benyújtásának határideje: 2018. március 31. és szeptember 30.) 
(A kérelem benyújtásának helye:  
Békés Megyei Kormányhivatal  
Békéscsabai Járási Hivatala  

Hatósági Főosztály  
Hatósági Osztály  

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.) 
 

 

 

Név:………………………………………………………………………………………………………….……………...                                                                                          

Születéskori név:…………………………………………………………………………………………….……………. 

Születési hely:……………………………………………………………………………………………….……………. 

Születési idő:……………………………………………………………………………………………….……………... 

Anyja neve:……………………………………………………………………………………………….……………….. 

Lakóhely:……………………………………………………………..................................................................... 

Tartózkodási hely:………………………………………………………………………………………….…………….. 

Telefonszám:……………………………………………………………………………………………….…………….. 

E-mail cím (nem kötelező megadni):…………………………………………………………………………………… 

 

 

Kérem, hogy a becsatolt dokumentumok alapján 2017. évre vonatkozóan az I. fokú szociális 

igazgatási hatóság állapítsa meg, hogy a közlekedési kedvezményre való jogosultság jogszabályi 

feltételeinek megfelelek. 

 

Kérem, hogy a jogosultság jogszabályi feltételeinek való megfelelés megállapítását követően a 

keretszámok ismeretében az I. fokú szociális igazgatási hatóság döntsön a személygépkocsi szerzési 

támogatás/személygépkocsi átalakítási támogatás összegszerű megállapításáról. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a közlekedési kedvezményre 2017. évben jogosult vagyok, 

akkor a támogatás megállapításáról a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 

Hatósági Főosztály Hatósági Osztály a 2017. év március hó 31. napjáig benyújtott kérelmem esetében 

2017. év június hó 15. napjáig, a 2017. év szeptember hó 30. napjáig benyújtott kérelmek esetén 2017. 

év december 15. napjáig dönt, mely döntésről írásban értesít. 

 

 

 

          ………..………………..………………………….. 

       súlyos mozgáskorlátozott személy aláírása 
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Amennyiben a szerzési támogatásra jogosultságot szerzek, abban az esetben az alábbiak szerint 

nyújtom be kérelmemet a támogatásra: 

 

Szerzési támogatás (Kérem, csak egy négyzetbe tegyen X jelet!) 

 súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén a közúti járművek műszaki 

megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő személygépkocsi (típusok: Suzuki 

Swift, SX4 S-CROSS, Vitara), vagy 

 súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén újnak nem minősülő, de 

legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi, vagy 

 súlyos mozgáskorlátozott személy esetén segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy 

négykerekű jármű, kivéve quad, vagy 

 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. 

 

Átalakítási támogatás (Kérem, csak egy négyzetbe tegyen X jelet!) 

 a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más 

segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, vagy 

 a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos 

szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához nyújtott hozzájárulásra. 

 

 

Mellékelem 

 

 

A súlyos mozgáskorlátozottság, illetve egyéb fogyatékosság tényét igazoló: 

 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 

 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 

 a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 

kormányrendeletben első fokon eljáró rehabilitációs szakértői szervként kijelölt szerv (RSZH, NRSZH, 

ORSZI)  vagy jogelődje által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott (közlekedőképességében 

súlyosan akadályozott személy, amennyiben ez az állapota várhatóan legalább három éven keresztül 

fennáll) hatályos szakvélemény másolatát, vagy 

 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 
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alátámasztó, mozgásszervi károsodásra vonatkozó, releváns eredeti, vagy  hiteles másolatban benyújtott 

orvosi dokumentációt, (ha az előző három pontban felsorolt iratok nem állnak rendelkezésre), vagy  

 a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a vakok személyi 

járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap másolatát, és 

 az önálló személygépkocsi használó vagy a szállítást végző személy érvényes vezetői 

engedélyének a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a 

biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátáshoz a gépjárművezetői alkalmasságot tanúsító 

szakvéleménynek a fénymásolatát, valamint nyilatkozatát arra nézve, hogy nem áll a járművezetéstől 

eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt és, 

 a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását végző személy írásbeli nyilatkozatát, továbbá a 

hozzátartozói kapcsolatot igazoló dokumentum fénymásolatát, (házassági 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 

 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, 

 a kérelmező nyilatkozatát a 14 éven aluli gyermek egyedülállóként nevelésének tényéről, 

 a rehabilitációs szakértői szervnek vagy jogelődjének a hadigondozásról szóló törvény szerinti 

hadieredetű fogyatkozás fennállását igazoló szakvéleményét, 

 a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő és a szállítást végző személy 

nyilatkozatát arról, hogy a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül ő maga vagy más személy rá 

tekintettel  közlekedési kedvezményben nem részesült, és 

 a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy nyilatkozatát, hogy a 

személygépkocsi szerzési támogatás igénylése esetén: a pályáztatási eljárás útján kiválasztott, 

finanszírozási tevékenységgel foglalkozó pénzügyi szolgáltatást nyújtó szervezettel 

kölcsönszerződés megkötését vállalom. 

 

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 Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Hatósági Főosztály Hatósági Osztály (a 

továbbiakban: hatóság) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 17. § (1) bekezdése alapján a hatósági eljárás tartalma alatt – 

különösen az iratokba való betekintés engedélyezésénél és a döntés szerkesztésénél – gondoskodik arról, 

hogy a törvény által védett titok és a hivatás gyakorlásához kötött titok (a továbbiakban együtt: védett adat) 
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ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme 

biztosított legyen. Az (5) bekezdés alapján a hatóság az eljárás során a személyes adatot és a védett adatot 

csak akkor továbbíthatja más szervhez, ha azt törvény megengedi, vagy ha az érintett ehhez hozzájárul. 

 

A kérelmező kijelenti, hogy hozzájárulását adja – szerzési támogatást részére megállapító határozat 

esetén – a személyes adatok továbbításához a finanszírozó pénzintézet felé. 

 

 

Kelt:…………………………………..……..…….2017. év  ………………………… hó…..nap   

  

 

          ………..…………………………………  

       súlyos mozgáskorlátozott személy aláírása 

 

 

 

 

A száll ítást  végző  személy tölt i  k i,   
amennyiben a súlyos mozgáskor látozott  személy vezetői  engedél lyel nem 

rendelkezik!  
 
 
 

Név:…………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                          

Születéskori név:………………………………………………………………….……………………………………… 

Születési hely:………………………………………………………………………..…………………………………… 

Születési idő:………………………………………………………………...……………………………………………. 

Anyja neve:………………………………………………………………………………………………………………... 

Lakóhely…….:…………………………………………………………………………………………………………….. 

Tartózkodási hely:………………………………………………………………………………………………………… 

Telefonszám (nem kötelező megadni):……………………………………..….………………………………………. 

E-mail cím (nem kötelező megadni):…………………………………….….…….……………………………………. 

 

 

Nyilatkozom, hogy a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy a 

kérelem benyújtásának időpontjában: 

 velem közös háztartásban élő vér szerinti szülőm,  

 velem közös háztartásban élő örökbefogadó- vagy nevelőszülőm,  

 házastársam,  

 élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettársam, (az erről szóló igazolást csatolom) 

 vér szerinti, örökbefogadott vagy nevelt gyermekem,  

 velem közös háztartásban élő testvérem 

 önkéntes jogviszonyban történő (az önkéntes szerződés fénymásolatát csatolom) 
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személygépkocsival történő szállítását vállalom, járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy 

szabálysértési határozat hatálya alatt nem állok, vezetői engedélyem fénymásolatát csatolom. 

 

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 Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Hatósági Főosztály Hatósági Osztály (a 

továbbiakban: hatóság) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 17. § (1) bekezdése alapján a hatósági eljárás tartalma alatt – 

különösen az iratokba való betekintés engedélyezésénél és a döntés szerkesztésénél gondoskodik arról, 

hogy a törvény által védett titok és a hivatás gyakorlásához kötött titok (a továbbiakban együtt: védett adat) 

ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme 

biztosított legyen. Az (5) bekezdés alapján a hatóság az eljárás során a személyes adatot és a védett adatot 

csak akkor továbbíthatja más szervhez, ha azt törvény megengedi, vagy ha az érintett ehhez hozzájárul. 

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: …………………………………..…2017. év  ………………………….. hó ……… nap  

 

 

      

  ………………………………………. 

 szállítást végző személy aláírása  
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Alulírott, 

név: …………………………………………………………………..……………………………..…….………. 

szül.: ………………………………………………………………………….…………………………..………. 

lakcím: …………………………………………………………………………………………………..……….. 

 
mint kérelmező 2017. év ………………………….... hó ……… napján az alábbi nyilatkozato(ka)t teszem: 
 

 
 
 
I .  Nyilatkozat  

 
A pályáztatási eljárás útján kiválasztott, finanszírozási tevékenységgel foglalkozó, a hitelintézetekről és a 

pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti pénzügyi szolgáltatást nyújtó szervezettel 

kölcsönszerződés megkötését vállalom. 

 

 …………………………………………………. 
                                                                                                                         aláírás 
 
 
 
 

I I .  Nyilatkozat  
 

Nem állok a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt. 
 
 
 
  .......................................................... ……… 
                                                                                                                         aláírás 
 
 
 
 

I I I .  Nyilatkozat  
 
A kérelem benyújtását megelőző hét éven belül nem részesültem, illetve rám tekintettel más személy nem 

részesült a kérelem szerinti közlekedési kedvezményben. 

 
 
  ..........................................................  
                                                                                                                         aláírás 
 
 
 

IV.  Nyilatkozat  
 

14 éven aluli gyermekemet egyedülállóként nevelem. 
 
 
  ..........................................................  
                                                                                                                        aláírás 
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Alulírott, 

Név: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Szül.: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Lakcím: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

mint szállítást végző személy, az alábbi nyilatkozato(ka)t teszem: 

 

 

I. Nyilatkozat 

 

 

Nem állok a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt. 

 

 

         …………………................................. 

           Aláírás 

 

 

II. Nyilatkozat 

 

A kérelem benyújtását megelőző hét éven belül nem részesültem, illetve rám tekintettel más személy nem 

részesült a kérelem szerinti közlekedési kedvezményben. 

 

 

         …………………………………………. 

           Aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: ……………………………………………2017. év………………………………..…hó……….nap 
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Adatkezelési nyilatkozat 

 

Aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy a Duna Lízing Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (székhelye: 1013 

Budapest, Krisztina körút 32., cégjegyzékszáma: Cg.01-10-047810) és az általa képviselt konzorcium tagjai, 

azaz a Lehetőségautó Kft. (székhelye: 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 21., cégjegyzékszáma: Cg.01-

09-993160) a Magyar Suzuki Zrt. (székhelye: 2500 Esztergom, Schweidel József utca 52/A., 

cégjegyzékszáma: Cg.11-10-001371), valamint a Signal Biztosító Zrt. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás 

utca 50., cégjegyzékszáma: Cg.01-10-042159) (a továbbiakban együtt: Konzorcium) 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 Konzorciumnak a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről 

szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szerinti támogatásokkal összefüggő adatbázisa megteremtése és 

fenntartása, azok igénybe vételi lehetőségével és feltételeivel kapcsolatos névre szóló megkeresés, valamint 

tájékoztatás. 

 

Hozzájárulásom alapján a konzorciumot képviselő Duna Lízing Pénzügyi Szolgáltató Zrt., valamint a 

Lehetőségautó Kft. a jelen kérelemben rögzített adataimat a fenti célból felhasználhatják, jogosultak engem 

személyesen, telefonon, postai küldemény, elektronikus levél, vagy az előbbiekkel egyenértékű 

kommunikációs eszköz (szórólap, címzett DM levél, eDM) útján a szerzési támogatás igénylésével 

kapcsolatos információkról, illetve reklám- és marketingakciókról tájékoztatni. 

 

Adatszolgáltatásom és hozzájáruló nyilatkozatom önkéntes. Hozzájáruló nyilatkozatom bármikor, korlátozás 

és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a Duna Lízing Pénzügyi Szolgáltató Zrt. részére a fenti címre 

küldött nyilatkozattal. Jogaim megsértése esetén a jogsértő ellen bírósághoz fordulhatok. 

 

 

 

……………………………………………………..   …………………………………………………... 

        kérelmező aláírása      szállítást vállaló aláírása 

         (fogyatékossággal élő személy) 
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T á j é k o z t a t ó 

a személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás igényléséhez: 

 

Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeit 2011. július 2. napjától a súlyos 

mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Kormányrendelet) szabályozza.  

 

A közlekedési kedvezmény iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes hivatalnál (a továbbiakban: 

hivatal) minden év március 31-éig és szeptember 30-áig lehet benyújtani.  

 

A személygépkocsi szerzési támogatás (a továbbiakban: szerzési támogatás) 

 súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén a közúti járművek műszaki 

megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő személygépkocsi vagy 

 súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén újnak nem minősülő, de 

legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi, vagy 

 súlyos mozgáskorlátozott segédmotor kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, kivéve a 

quad, vagy 

 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. 

  

Az új és legfeljebb öt éve forgalomba helyezett gépkocsi vásárlása esetén a súlyos mozgáskorlátozott, 

illetve egyéb fogyatékossággal élő személynek kölcsönszerződést kell kötnie a pályáztatási eljárás útján 

kiválasztott, finanszírozási tevékenységgel foglalkozó finanszírozó szervezettel. Használt személygépkocsi 

esetében a kölcsönszerződés megkötésére abban az esetben van lehetőség, ha a személygépkocsit a 

belföldi kereskedelmi forgalomban személygépkocsik értékesítésével foglalkozó, adószámmal rendelkező 

szervezettől vagy személytől vásárolták meg.  

A kölcsönszerződést – a megállapított szerzési támogatás összegének, valamint a szerzési támogatás 

jogosultja által befizetett önerő levonásával a vételárból fennmaradó összegre – három éves futamidővel kell 

megkötni. A szerzési támogatás jogosultjának és a finanszírozó szervezetnek a megállapodása alapján a 

kölcsönszerződés futamideje egy alkalommal, legfeljebb további három évvel meghosszabbítható.  

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 jogerőre emelkedését követő 15 

napon belül utalványt állít ki a jogosult részére, melynek érvényességi ideje hat hónap. A jármű, illetve a 

kerekesszék kizárólag az utalvány kiállítását követően vásárolható meg. 

Az utalvány a belföldi kereskedelmi forgalomban járművek, illetve gyógyászati segédeszközök 

értékesítésével foglalkozó, adószámmal rendelkező kereskedőnél, illetve belföldi, adószámmal rendelkező, 
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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. 

 

Személygépkocsi átalakítási támogatás 

a személygépkocsinak  

 a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más 

segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához; vagy 

 a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos 

szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához nyújtott hozzájárulás. 

 

Az átalakítási támogatáshoz is utalványt állít ki a hivatal a jogosultságot megállapító határozat jogerőre 

emelkedését követő 15 napon belül. Az utalvány érvényességi ideje szintén hat hónap. A támogatás 

mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 90.000 forint. 

 

Egy 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. 

 

E rendelet alkalmazásában: 

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,  

 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. 

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 
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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. 

 

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 szakértői szervként kijelölt szerv 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. 

 

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 

bizonyítékok benyújtásával. 

 

A kormányrendelet pontosan megfogalmazza, hogy mely szempont alatt mit kell érteni. Így a tanulói, 

képzési jogviszonyban álló: 

 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. 

 

Kereső tevékenységet folytató:  

 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 
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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, 

 munkanélküli járadékban, álláskeresési járadékban, álláskeresési segélyben, vállalkozói járadékban, 

vagy képzési támogatásként nyújtott keresetpótló juttatásban részesülő személy; 

 

Egyedülálló:  

 az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van, 

azzal, hogy a házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha lakcímük különböző; 

 

Önálló személygépkocsi használó:  

 az a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy, aki gépkocsi vezetésére 

jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, tovább az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki, 

 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 szakigazgatási szerv, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

(a továbbiakban együtt: szakértői szer) vagy jogelődje megállapította, és nem áll járművezetéstől eltiltó 

jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatály alatt. 

 

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. 

 

A kérelemhez mellékelni kell:  

 a súlyos mozgáskorlátozottság, illetve egyéb fogyatékosság tényét igazoló, a fogyatékos személyek 

jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) alapján 

a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás 

alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolatát, vagy 

 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.) Mr. 3. számú 

mellékeltében meghatározott 3. számú mellékletében meghatározott, hatályos igazolás másolatát, 

vagy 
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 a megváltozott munkaképességű személyek ellátásával kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 

kormányrendeletben első fokon eljáró rehabilitációs szakértői szervként kijelölt szerv (RSZH, NRSZH, 

ORSZI) vagy jogelődje által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott (közlekedőképességében 

súlyosan akadályozott személy, amennyiben ez az állapota várhatóan legalább három éven keresztül 

fennáll) hatályos szakvélemény másolatát, vagy 

 a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, a Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm, rendelet 11. § (1) bekezdése 

alapján, 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, vagy  

 a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a vakok személyi 

járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap másolatát, és 

 az önálló személygépkocsi használó vagy a szállítást végző személy érvényes vezetői engedélyének a 

súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos 

szállítását szolgáló eszközzel való ellátáshoz a gépjárművezetői alkalmasságot tanúsító 

szakvéleménynek a fénymásolatát, valamint nyilatkozatát arra nézve, hogy nem áll a 

járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt és, 

 a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását végző személy írásbeli nyilatkozatát, továbbá a 

hozzátartozói kapcsolatot igazoló dokumentum fénymásolatát, (házassági 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 szakértői szervnek vagy jogelődjének a hadigondozásról szóló törvény szerinti 

hadieredetű fogyatkozás fennállását igazoló szakvéleményét, 

 a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő és a szállítást végző személy 

nyilatkozatát arról, hogy a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül ő maga vagy más 

személy rá tekintettel közlekedési kedvezményben nem részesült, és 

 a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy nyilatkozatát, hogy a 

személygépkocsi szerzési támogatás igénylése esetén: nyilatkozom, hogy a pályáztatási eljárás 

útján kiválasztott, finanszírozási tevékenységgel foglalkozó, a hitelintézetekről és a pénzügyi 

vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti pénzügyi szolgáltatást nyújtó szervezettel 

kölcsönszerződés megkötését vállalja. 
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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 a támogatásra. 

 

A szerzési támogatással vásárolt gépkocsi három évig nem idegeníthető el, ezért a gépkocsira 

vonatkozóan 3 éves elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre, melyet a finanszírozó szervezet 

kezdeményez a fentiek szerinti közlekedési igazgatási hatóságnál.  

 

A támogatással vásárolt személygépkocsi forgalomba helyezésére, illetve tulajdonjogának átírására a 

szerzési támogatás jogosultjának lakóhelye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál indított 

eljárásban meghatalmazottként a finanszírozó szervezet jár el és egyidejűleg kezdeményezi az 

elidegenítési tilalomnak a járműnyilvántartásba az állam javára történő bejegyzését. Az elidegenítési tilalom 

bejegyzéséről szóló határozatát a közlekedési igazgatási hatóság közli a hivatallal, a finanszírozó 

szervezettel és a szerzési támogatás jogosultjával. 

 

Az ügyfelek segítése céljából a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Hatósági 

Főosztály Hatósági Osztály formanyomtatványt állított össze a szerzési és/vagy átalakítási támogatás iránti 

kérelmek benyújtásához, mely letölthető a www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes honlapról, vagy beszerezhető a 

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Hatósági Főosztály Hatósági Osztályánál (5600 

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.). 

 

A Hivatal 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 hivatal. 

 

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 ennek a sorrendnek megfelelően jelöli ki. 

 

 

Békéscsaba, 2017. év   

  

 

Békés Megyei Kormányhivatal 
    Békéscsabai Járási Hivatala  
           Hatósági Főosztály 

Hatósági Osztály  
    Békéscsaba 

Szabadság tér 11-17. 
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