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Szociális és Gyámhivatal 

 

 

T Á J É K O Z T A T Ó 

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről 

 

 

Vonatkozó jogszabály: többször módosított 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet  

Hatályos: 2012. március 31-től. 

 

A személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás tekintetében 2011. július 2.-a óta a Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala jár el elsőfokú hatóságként. 

 

A támogatás megállapítása iránti új kérelmeket a Korm. rendelet értelmében súlyos 

mozgáskorlátozottnak minősülő kérelmezők a Kormányablaknál, illetve a Somogy Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalánál (7400 Kaposvár, Csokonai út 3.) terjeszthetik elő a 

jogosultságot megalapozó dokumentumokkal együtt 2012. május 15.-éig.   

 

 

Ki minősül súlyos mozgáskorlátozott személynek  (ki nyújthat be kérelmet)? 

A Korm. rendelet 2.§-a alapján súlyos mozgáskorlátozott személy:  

 

A.) 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, 

 

VAGY  

B.) az a személy, aki 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, 

 

VAGY 
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C.) az a személy, akit a szakértői szerv (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal) 

közlekedőképességében súlyosan akadályozottnak minősített, és ez az állapota várhatóan 

legalább három éven keresztül fennáll. 

 

 

A kérelmekhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:  

 

1.) A súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló  

 

a.) a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy 

a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény 

másolatát,  

vagy 

 

b.) a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról 

szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott hatályos 

igazolás másolatát,  

vagy 

 

c.) a szakértői szerv (NRSZH) által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott, 

meghatározott állapotot igazoló hatályos szakvélemény másolatát,  

 

vagy 

 

d.) ha a fent felsorolt iratok nem állnak rendelkezésre, a súlyos mozgáskorlátozott személy 

közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációt 

és egyéb iratokat. 

 

 

Aki az a)-c) pont szerinti iratok egyikét sem csatolta, a hivatal a kérelem beérkezésétől számított 

nyolc napon belül - a d) pontja szerinti iratok megküldésével - megkeresi a szakértői szervet a 

közlekedőképesség minősítése érdekében. 

 

A szakértői szerv a szakvéleményét 60 napon belül adja ki. A szakvélemény a jogszabályban 

meghatározottakon túl tartalmazza 

a) a közlekedőképesség súlyos akadályozottságának fennállását vagy fenn nem állását, 

b) a következő felülvizsgálat időpontját. 

 

A kérelmező a közlekedőképesség akadályozottságának minősítése céljából személyes megjelenésre 

kötelezhető. Ha a kérelmező a jogkövetkezményekről való tájékoztatást tartalmazó felhívás ellenére nem 

jelenik meg, és távolmaradását nem menti ki, a Hivatal az eljárást megszüntetheti.  
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Ha a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció nem alkalmas a szakvélemény kialakítására, a szakértői 

bizottság a kérelmezőt további szakvizsgálatra utalhatja be.  

A szakvélemény felülvizsgálatára nincs lehetőség.  

 

2.) A súlyos mozgáskorlátozott személy érvényes vezetői engedélyének fénymásolatát. 

 

3.) Amennyiben a súlyos mozgáskorlátozott személy nem rendelkezik vezetői engedéllyel, a szállítását 

végző személy érvényes vezetői engedélyének fénymásolatát. 

 

4.) A súlyos mozgáskorlátozott személy, vagy szállítását végző személy nyilatkozatát arra nézve, hogy 

nem áll járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt (a kérelem 

tartalmazza ezt a nyilatkozatot). 

 

5.) Kereső tevékenység folytatását igazoló dokumentumokat (munkanélküli járadékban, álláskeresési 

járadékban, álláskeresési segélyben, vállalkozói járadékban, vagy képzési támogatásként nyújtott 

keresetpótló juttatásban részesülő személy). 

 

6.) Hallgatói, illetve képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentumokat (a korai fejlesztésben és 

gondozásban részesülő gyermek; a bölcsőde gondozottja; a közoktatási intézmény neveltje, vagy 

tanulója; a felsőoktatási intézmény hallgatója; az a kiskorú gyermek, aki személyes gondoskodást nyújtó 

szociális , valamint a gyermek habilitációját, rehabilitációját, fejlesztő foglalkozását szolgáló egyéb 

intézmény gondozás, nevelés, oktatás céljából történő rendszeres látogatója – feltéve, hogy gondozása, 

nevelése,oktatása a hat hónapot meghaladja; az a kiskorú gyermek, akinek egészsége megőrzése miatt 

gyógyító intézetbe történő szállítása havonta legalább két alkalommal szükséges; az átképzésben 

részesülő álláskereső). 

 

7.) Hozzátartozói kapcsolatot igazoló dokumentum fénymásolatát (vérszerinti, örökbefogadó- és 

nevelőszülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs). 

 

8.) A súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását a közérdekű önkéntes 

tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény szerinti önkéntes jogviszonyban végző személy 

részére kiállított önkéntes szerződés fénymásolatát. 

 

9.) A kérelmező nyilatkozatát, amennyiben 14 éven aluli gyermekét egyedülállóként neveli (a kérelem 

tartalmazza ezt a nyilatkozatot). 

 

10.) Közös háztartásban élést igazoló dokumentum fénymásolatát (2. § g. pont gb) alpontja értelmében a 

súlyos mozgáskorlátozott személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő vér szerinti, 

örökbefogadott és nevelt gyermek vagy testvér). 

 

11.) A hadigondozásról szóló törvény szerinti hadieredetű fogyatkozás fennállását igazoló 

szakvéleményeket. 

 

12.) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek esetében: 

a. a tartózkodási engedély másolatát, 
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b. a tartózkodás jogcímét igazoló egyéb iratokat, 

c. a rokoni kapcsolatot igazoló irat másolatát, amennyiben hozzátartozóként válik 

jogosulttá az ellátásra. 

 

 

A közlekedési kedvezmények fajtái:  

1.) személygépkocsi szerzési támogatás 

2.) átalakítási támogatás.  

 

1.) A személygépkocsi szerzési támogatás  

a) a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő 

személygépkocsi, vagy 

b) a súlyos mozgáskorlátozott személy speciális igényeinek megfelelő műszaki feltételekkel 

rendelkező, újnak nem minősülő, de legfeljebb négy éve forgalomba helyezett személygépkocsi, 

vagy 

c) segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, kivéve a quad, vagy 

d) járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 6 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem 

képes gépi meghajtású kerekesszék  

szerzésére felhasználható, a vételár megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás. 

 

Mértéke  

Az a) pont szerinti esetben 900.000 forint,  

A  b)-d) pont szerinti esetben a vételár 60 %-a, de legfeljebb 600.000 forint. 

A c)-d) pont szerinti esetben vételárnak a társadalombiztosítási támogatással csökkentett vételár 

minősül. 

 

2.) A személygépkocsi átalakítási támogatás a személygépkocsinak: 

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. 

 

Mértéke:  

Az átalakítás költsége, de legfeljebb 90 000 forint. 

 

A támogatás felhasználása 

a) Új, illetve használt gépjármű vásárlása esetén a pályáztatási eljárás útján kiválasztott, finanszírozási 

tevékenységgel foglalkozó, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. 

törvény szerinti pénzügyi szolgáltatást nyújtó szervezettel (a továbbiakban: finanszírozó szervezet) kötött 

kölcsönszerződés keretében, 
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b) Egyéb esetekben (segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, kivéve a 

quad, vagy 

járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 6 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi 

meghajtású kerekesszék vásárlása esetén) a hivatal által kiállított utalvány vételárba, illetve az átalakítás 

költségébe történő beszámításával történik. 

 

Milyen feltételek mellett jogosult a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsi szerzési, 

illetve átalakítási támogatásra? 

Akkor jogosult, ha az alábbi feltételek mindegyikének megfelel: 

a) a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül ő maga vagy rá tekintettel más személy nem 

részesült személygépkocsi szerzési vagy átalakítási támogatásban; 

b)  keretszámra tekintettel a közlekedési kedvezmény számára megállapítható, és rendelkezik az 

előnyfeltételek egyikével; 

c)  a jogszabályban meghatározott vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy gépjárművezetői alkalmasságát 

az átalakítás előírásával a szakértői szerv megállapította (átalakítási támogatás kérelmezése 

esetén), és nem áll járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya 

alatt;, vagy szállítását vér szerinti, örökbe fogadó- és nevelőszülő, házastárs, élettársi 

nyilvántartásba bejegyzett élettárs, illetve vér szerinti, örökbe fogadott- és nevelt gyermeke vállalja; 

d) új jármű, vagy a súlyos mozgáskorlátozott személy speciális igényeinek megfelelő műszaki 

feltételekkel rendelkező, újnak nem minősülő, de legfeljebb négy éve forgalomba helyezett 

személygépkocsi szerzésére irányuló kérelem esetén vállalja a kölcsönszerződés megkötését a 

finanszírozó szervezettel.  

 

A közlekedési kedvezmény megállapításánál előnyben kell részesíteni azt a súlyos 

mozgáskorlátozott személyt, aki: 

- a kereső tevékenységet folytat, 

- tanulói, illetve képzési jogviszonyban áll, 

- 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevel, vagy 

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

 

Előnyfeltétellel nem rendelkező súlyos mozgáskorlátozott személy csak akkor részesíthető közlekedési 

kedvezményben, ha valamennyi előnyfeltétellel rendelkező kérelmező jogosultságát megállapították, és 

a keretszám további megállapításokra is lehetőséget biztosít. 

 

A támogatás megállapítása iránti kérelmeket a Korm. rendelet értelmében súlyos mozgáskorlátozottnak 

minősülő kérelmezők a Kormányablaknál, illetve a Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatalánál (7400 Kaposvár, Csokonai út 3.) terjeszthetik elő a jogosultságot megalapozó 

dokumentumokkal együtt 2012. május 15. napjáig. A támogatás iránti kérelem benyújtására évente 

egyszer nyílik lehetőség. A benyújtási határidőt elmulasztó igénylők, illetőleg azok, akiknek súlyos 
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mozgáskorlátozottsága ezen időpontot követően következik be, az ellátás iránti igényüket a következő 

évben nyújthatják csak be.  

A jogosultságokról a hivatal által összehívott szakbizottság dönt 2012. szeptember 15.-éig.  


