Vas Megyei
Kormányhivatal
Tájékoztató
a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek
igényléséhez
A Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről a 102/2011. (VI. 29.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezik.
A közlekedési kedvezmények keretében a szerzési és átalakítási támogatás igényelhető.
I.
A személygépkocsi 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 személy esetén segédmotoros 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 /a)/ vásárlása esetén 900.000 forint, a
fentiekben felsorolt minden további esetben /b)-d)/ a vételár 60 %-a, de legfeljebb 600.000 forint.
1.)
Az új és legfeljebb öt éve forgalomba helyezett gépkocsi vásárlása esetén a súlyos
mozgáskorlátozott, egyéb fogyatékossággal élő személynek kölcsönszerződést kell kötnie a
pályáztatási eljárás útján kiválasztott, finanszírozási tevékenységgel foglalkozó finanszírozó szervezettel.
A kölcsönszerződést a támogatás megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő
három hónapon belül kell megkötni. A kölcsönszerződés három év futamidőre szól, a vételárból a
szerzési támogatás összegének levonásával fennmaradó összegre.
2.)
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 szociális hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a
megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül utalványt állít ki a jogosult
részére, melynek érvényességi ideje hat hónap. A három- vagy négykerekű jármű, 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, személygépkocsi szervizelését és karbantartását végző szolgáltatónál használható fel.
A kereskedő az utalvány értékét a vételárba beszámítja.
Vételárnak a társadalombiztosítási támogatással csökkentett vételár minősül.
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
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II.
Személygépkocsi átalakítási támogatás a személygépkocsinak a súlyos mozgáskorlátozott személy
vagy 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, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyel legalább egy éve közös háztartásban
élő vér szerinti, örökbefogadott és nevelt gyermek, vagy testvér tulajdonában álló 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 szociális hatóságként eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal 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. 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 beszámítja.
A szerzési és az átalakítási támogatás egyidejűleg is igényelhető súlyos mozgáskorlátozott
személy esetében.
Egyéb fogyatékossággal élő személy csak szerzési
személygépkocsi szerzésére – nyújthatja be kérelmét.

támogatásra

-

új

vagy használt

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.
III.
A Korm. rendelet alapján
1.)
súlyos mozgáskorlátozott
aa) az a személy, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló
1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi
fogyatékosnak minősül, vagy f) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott
fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság,
ab) az a személy, aki a 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra
jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet (a
továbbiakban: Mr.) 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi
fogyatékosságban szenved, vagy P) pontjában meghatározott többszörös és összetett betegségben
szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi
fogyatékosságot okoz,
ac) a 4/A. alcím szerinti minősítési rendszer szerint a közlekedőképességében súlyosan
akadályozott személy.
egyéb fogyatékossággal élő személy: az a személy, 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,
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b) a 18. életévét nem töltötte be, és magasabb összegű családi pótlékra az Mr. 1. számú
mellékletének K), M) vagy N) 1. pontja alapján jogosult, vagy az Mr. 1. számú mellékletének P)
pontjában meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved és többszörös és összetett
betegségei közül legalább az egyik az Mr. 1. számú mellékletének K), M) vagy N) 1. pontja szerinti
betegség, illetve fogyatékosság.
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.
törvény (továbbiakban: Fot.) 23. §-a alapján fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött
súlyosan fogyatékos, az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár,
letelepedett, valamint bevándorolt jogállású személy, továbbá a magyar hatóság által menekültként,
illetve hontalanként elismert személy jogosult, akinek
a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon a látóképessége teljesen hiányzik vagy
aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód
folytatására képes (látási fogyatékos),
b) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére
segédeszközzel sem képes, feltéve, hogy
ba) halláskárosodása 25. életévének betöltését megelőzően következett be, vagy
bb) halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad (hallási fogyatékos),
c) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében,
továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál
nagyobb mértékű (értelmi fogyatékos),
d) állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, az autonómia-tesztek alapján
súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető,
e) a mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara miatt helyváltoztatása a külön jogszabályban
meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy a külön jogszabály
szerinti mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható
(mozgásszervi fogyatékos),
f) az a)–e) és h) pontban meghatározott súlyos fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága
van (halmozottan fogyatékos),
g) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére
segédeszközzel sem képes és az a), c)–e) és h) pontok valamelyikében megjelölt egyéb fogyatékossága
is van (halmozottan fogyatékos),
h) állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető,
és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó
segítségére szorul.
2.)
A súlyos mozgáskorlátozottság, illetve egyéb fogyatékosság tényét az alábbi igazolásokkal lehet
bizonyítani:
aa) a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a
megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolata, vagy
ab) a 18. életévét be nem töltött személy esetében az Mr. 3. számú mellékletében meghatározott,
hatályos igazolás másolata, vagy
ac) a rehabilitációs szakértői szerv vagy jogelődje által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott, a
2. § a) pont ac) alpontjában meghatározott állapotot igazoló hatályos szakvélemény másolatát, vagy
ad) a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő,
rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat, ha az aa)-ac) alpont szerinti iratok nem állnak
rendelkezésre és a szükséges adatok a szociális hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
nyilvántartásában sem szerepelnek, vagy
ae) a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a vakok személyi
járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap másolata.
Ezen igazolások egyikét az ügyfélnek kell mellékelnie a kérelemhez.
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IV.
A szerzési, illetve átalakítási támogatás megállapításához a Korm. rendelet előnyben részesítési
szempontokat határozott meg. Ez alapján előnyben kell részesíteni azokat a súlyos mozgáskorlátozott
személyeket, akik
- keresőtevékenységet folytatnak,
- tanulói, képzési jogviszonyban állnak,
- 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevelnek, vagy
- honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben váltak súlyos mozgáskorlátozottá.
Bármelyik fenti előnyben részesítési szempont fennállását az ügyfélnek kell igazolnia.
A Korm. rendelet pontosan megfogalmazza, hogy mely szempont alatt mit kell érteni.
Így
- 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;
- keresőtevékenységet folytató a súlyos mozgáskorlátozott, ha:
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,
- alapján 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, továbbá az a
súlyos mozgáskorlátozott személy, aki
a) a 4. § (1) bekezdés c) pontja esetében három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár
vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy
b) az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben gépjárművezetői alkalmasságát az átalakítás
előírásával a rehabilitációs szakértői szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban együtt: szakértői szerv) vagy jogelődje
megállapította,
és nem áll járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt;
- szállítást végző személy: a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy
személygépkocsival történő szállítását írásbeli nyilatkozatban vállaló, gépkocsi vezetésére jogosító
érvényes vezetői engedéllyel rendelkező
a) vér szerinti, örökbefogadó- és nevelőszülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs,
b) a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyel legalább egy éve
közös háztartásban élő vér szerinti, örökbefogadott és nevelt gyermek, vagy testvér,
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c) a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy személygépkocsival
történő szállítását a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes jogviszonyban
végző személy,
amennyiben nem áll a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya
alatt.
V.
A Kérelemhez mellékelni kell a Korm. rendeletben meghatározott igazolásokat és nyilatkozatokat.
1. A súlyos mozgáskorlátozottság, illetve egyéb fogyatékosság tényét igazoló iratot.
2. Önálló személygépkocsi használó vagy szállítást végző személy esetében:
- érvényes vezetői engedélyének fénymásolatát;
- átalakítási támogatás esetében a gépjárművezetői alkalmasságot tanúsító szakvélemény
fénymásolatát,
- valamint nyilatkozatát arra nézve, hogy nem áll a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy
szabálysértési határozat hatálya alatt
3. A szállítását végző személy esetében:
- a hozzátartozói kapcsolatot igazoló dokumentum fénymásolata (pl.: születési anyakönyvi másolat,
házassági anyakönyvi kivonat, a közjegyző által kiállított tanúsítvány az Élettársi Nyilatkozatok
Nyilvántartásában szereplő adatokról);
- a szállítást végző személy közös háztartásban élését (legalább egy év) igazoló dokumentum
fénymásolata (lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány);
- a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes szerződés fénymásolatát.
4. Az előnyben részesítési szempontok fennállását dokumentáló igazolást:
- keresőtevékenységet igazoló dokumentum/ok;
- tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentum/ok;
- kérelmező nyilatkozatát a gyermek egyedülállóként nevelésének tényéről,
- hadieredetű fogyatkozás fennállását igazoló szakértői vélemény másolata.
5. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy és három hónapot meghaladó
tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és bejelentett lakóhellyel rendelkezik; EU kék
kártyával rendelkező személy és bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező harmadik
országbeli állampolgár; összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár esetén a
- tartózkodási engedély másolatát;
- tartózkodási jogcím igazolása egyéb irat másolatával;
- rokoni kapcsolatot igazoló irat másolatát, ha hozzátartozóként válik jogosulttá a támogatásra.
VI.
A szerzési támogatással vásárolt gépkocsi a kölcsönszerződés megkötésének napjától számított
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. Amennyiben a támogatott súlyos
mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy nem adott meghatalmazást a
finanszírozó szervezet részére, úgy a támogatás kamattal megemelt összegben történő visszafizetéséről
rendelkezik a szociális hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal.
Ha az elidegenítési tilalom ideje lejárt, és annak fennállása alatt törlésre nem került sor, az elidegenítési
tilalom megszűnik. Az elidegenítési tilalom megszűnésekor a törzskönyvet a szerzési támogatás
jogosultjának, illetve örökösének kérelmére ki kell adni. Az erre irányuló kérelmet a lakóhelye szerint
illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál kell előterjeszteni.
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Az elidegenítési tilalom fennállásának ideje alatt a szerzési támogatás jogosultja, illetve az örököse
kérheti az elidegenítési tilalom törlését. A gépjármű elidegenítésére azonban a szociális hatóságként
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal előzetes hozzájárulása mellett is csak akkor kerülhet sor, ha a
jogosult, illetve örököse a szerzési támogatásnak a határozathozatal napjától számított időarányos
részét a miniszternek visszafizeti.
Ha a személygépkocsit műszaki állapota miatt a közúti forgalomból véglegesen kivonták, vagy a
személygépkocsit eltulajdonították, a szerzési támogatás jogosultjának, illetve az örökösének
kérelmére a szociális hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal az elidegenítési tilalom
törlését rendeli el.
VII.
A közlekedési kedvezmény jogalap nélküli és rosszhiszemű igénybevétele esetén a jogalap nélküli és
rosszhiszemű igénybe vevő köteles a támogatás összegét a jegybanki alapkamat kétszeresével
megemelt összegben visszafizetni.
VIII.
A Korm. rendelet alapján az ügyfelek tárgyév március 31-éig, valamint szeptember 30-áig
nyújthatják be a kérelmüket a lakóhely szerint illetékes, szociális hatóságként eljáró fővárosi és
megyei kormányhivatalhoz, amennyiben személygépkocsi szerzési és/vagy átalakítási támogatást
kívánnak igénybe venni.
A kérelmekről tárgyév június 15-éig, valamint december 15-éig dönt a lakóhely szerint illetékes,
szociális hatóságként eljáró megyei, fővárosi kormányhivatal az általa létrehozott bizottság
véleményének kikérésével.
A kérelmet Vas megyében a Vas Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
Szociális és Gyámügyi Osztályához (9700 Szombathely, Széll K. u. 31-33.) személyesen vagy
postai úton lehet benyújtani.

Vas Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
Szociális és Gyámügyi Osztály

