
KKÉÉRREELLEEMM  

  

Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) 

megállapításához 

 

 

1. A kérelmező személyes adatai  

 

Neve: …………………………………………………………………………………………… 

Születési neve: …………………………………………………………………………………. 

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

Születési hely, év, hó, nap: ……………………………………………………………………... 

Állampolgárság: ………………………………………………………………………………... 

Nem magyar állampolgár esetén Magyarország területén élés jogcíme: ……………… 

Lakóhely (irányítószámmal): …………………………………………………………………... 

Tartózkodási hely (irányítószámmal): …………………………………………………………. 

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

Amennyiben a kérelmező kiskorú, vagy gondnokság alatt áll, meg kell adni a törvényes 

képviselő/ gondnok nevét, címét: ……………………………………………………….............. 

…………………………………………………………………………………………………… 

A törvényes képviseletet gyámság alatt álló kiskorú esetében a gyám kirendelő határozat 

másolatával, gondnokolt személy esetében gondnok kirendelő határozat másolatával kell 

igazolni! 

 

2. A kért támogatás megnevezése (Karikázással kell jelölni, hogy a szerzési és/vagy átalakítási 

támogatás melyik típusát igényli. A két támogatás egyidejűleg is igényelhető, azonban a 

felsorolt lehetőségek közül legfeljebb egy-egy választható, egyéb jelölés /pl. aláhúzás, 

kiegészítés/ nem tehető!)  

 

Személygépkocsi szerzési támogatás megállapítását kérem, melyet 

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, vagy 

d) járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni 

nem képes gépi meghajtású kerekesszék  

szerzésére kívánom felhasználni. 

A személygépkocsi szerzési támogatás a) pontjában foglalt, új járműnek minősülő 

személygépkocsi szerzési támogatással jelenleg csak Suzuki Swift 1,2 GLX típusú 
személygépkocsi vásárolható. További információ a www.lehetosegauto.hu honlapon 

található. A személygépkocsi szerzési támogatás b) pontjában foglalt, újnak nem minősülő, 

de legfeljebb négy éve forgalomba helyezett személygépkocsi vásárlásának támogatása 

esetén a szerzési támogatás a gépjármű típusának megkötése nélkül felhasználható. 

 

http://www.lehetosegauto.hu/


Személygépkocsi átalakítási támogatás megállapítását kérem, melyet 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, illetve a 

biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához 

kérem. 

 

 

3. A szállítást vállaló személy személyes adatai (Csak a személygépkocsi szerzési támogatás 

a) és b) pontjában igényelt támogatás esetén kell kitölteni, ha a kérelmező vezetői engedéllyel 

nem rendelkezik): 

 

Neve: …………………………………………………………………………………………… 

Születési neve: …………………………………………………………………………………. 

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

Születési hely, év, hó, nap: ……………………………………………………………………... 

Állampolgárság: ………………………………………………………………………………... 

Nem magyar állampolgár esetén Magyarország  területén élés jogcíme: ……………… 

Lakóhely (irányítószámmal): …………………………………………………………………... 

Tartózkodási hely (irányítószámmal): …………………………………………………………. 

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

 

4. A súlyos mozgáskorlátozott és a szállítást vállaló személy között fennálló kapcsolat (Csak 

a személygépkocsi szerzési támogatás a) és b) pontjában igényelt támogatás esetén kell 

kitölteni, ha a súlyos mozgáskorlátozott kérelmező vezetői engedéllyel nem rendelkezik. A 

fennálló kapcsolatot karikázással kell jelölni.) 

 

A szállítást vállaló személy a kérelmező: 

 

a) vér szerinti szülője, 

b) örökbefogadó- és nevelőszülője, 

c) házastársa, 

d) élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettársa, 

e) vér szerinti gyermeke, 

f) örökbefogadott és nevelt gyermeke, 

g) testvére. 

h) A szállítást a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerint önkéntes 

jogviszonyban végző személy vállalja. 

 

 

Az e), f) és g) pontban szereplő hozzátartozó esetén a közös háztartásban élés kezdő 

időpontja: ………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 



5. Kérelmemhez mellékelem (aláhúzással kell jelölni a csatolt mellékleteket): 
 
a) A súlyos mozgáskorlátozottság tényének igazolására  

kiskorú kérelmező esetén 
- a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról 

szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott, 
hatályos (orvosi)  igazolás másolatát; (A Magyar Államkincstár által kiadott, az 
emelt összegű családi pótlék folyósítását bizonyító hatósági bizonyítvány jelen 
eljárásban nem fogadható el.) 

 
nagykorú kérelmező esetén 
- a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 

XXVI. törvény szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági 
határozat másolatát, vagy  

- a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy jogelődjének, az Országos 
Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetnek az egészségkárosodás minősítése 
során kiadott, a BNO kód XIII. főcsoportjába (csont-izomrendszer és kötőszövet 
betegségei) tartozó vezető diagnózisra tekintettel megállapított, legalább 40%-os 
egészségkárosodást 

igazoló  hatályos szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása másolatát. 
 
Amennyiben Ön a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat 
másolatát nem csatolta, a hivatal által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshető (az 
ellátást folyósító) hatóság megnevezése és címe: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

A  súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. 
(XII. 27.) Korm. rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplő I. és II. fokú orvosi 
szakvélemények – az úgynevezett „7 pontos” orvosi igazolások – nem fogadhatók el. 
 
b) A személygépkocsi szerzési támogatás a) és b) pontjában foglalt támogatás iránti kérelem 

esetén  
- a súlyos mozgáskorlátozott vagy a szállítást végző személy érvényes vezetői 

engedélyének fénymásolatát; valamint  
- nyilatkozatát arra nézve, hogy nem áll a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet 

vagy szabálysértési határozat hatálya alatt. 
 

c) A személygépkocsi szerzési támogatás c) pontjában foglalt támogatás iránti kérelem 
esetén a három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár vezetésére jogosító érvényes 
vezetői engedély másolatát. 

 
d) A személygépkocsi átalakítási támogatás a) pontjában szereplő átalakítási támogatás iránti 

kérelem esetén a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata 
sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléshez, átalakításhoz kért 
támogatáshoz a gépjárművezetői alkalmasságot tanúsító szakvélemény fénymásolatát. 

 
e) A személygépkocsi szerzési támogatás a) és b) pontjában foglalt támogatás iránti kérelem 

esetén, ha kérelmező vezetői engedéllyel nem rendelkezik 
- a szállítást végző személy szállítást vállaló írásbeli nyilatkozatát, valamint  
- a hozzátartozói kapcsolat fennállásának igazolásául születési vagy házassági 

anyakönyvi kivonat fénymásolatát; 
- vér szerinti, örökbefogadott és nevelt gyermek vagy testvér szállításának vállalása 

esetén a közös háztartásban élést igazoló dokumentum (lakcímkártya) fénymásolatát. 



- a szállítást a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerint önkéntes 
jogviszonyban végző személy vállalása esetén az önkéntes szerződés fénymásolatát. 

 
f)    A súlyos mozgáskorlátozott és a szállítást végző személy nyilatkozatát arról, hogy a 

kérelem benyújtását megelőző hét éven belül saját magára vagy másra tekintettel nem 
részesült közlekedési kedvezményben. 

 
g) A személygépkocsi szerzési támogatás a) és b) pontjában foglalt támogatás iránti kérelem 

esetén a súlyos mozgáskorlátozott személy nyilatkozatát arról, hogy vállalja a pályáztatási 
eljárás útján kiválasztott, finanszírozási tevékenységgel foglalkozó, a hitelintézetekről és a 
pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti pénzügyi szolgáltatást 
nyújtó szervezettel történő kölcsönszerződés megkötését. 

 
Előnyben történő részesítéshez a következő iratok valamelyikének megküldése 
szükséges: 
- a kereső tevékenység folytatását igazoló dokumentum megnevezése: 

…………………………………………………………………………………………,vagy 
- a tanulói, illetve képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentum megnevezése: 

…………………………………………………………………………………………,vagy 
- nyilatkozat a gyermek egyedülállóként történő nevelésének tényéről, vagy 
- a szakértői szervnek, illetve jogelődjének a hadigondozásról szóló törvény szerinti 

hadieredetű fogyatkozás fennállását igazoló szakvéleménye. 
 
Nem magyar állampolgár, illetve nem bevándorolt vagy letelepedett jogállású, továbbá 
nem a magyar hatóság által menekültként vagy hontalanként elismert személy esetén a 
kérelemhez mellékelni kell  

a) a tartózkodási engedély másolatát, 
b) a tartózkodás jogcímét igazoló egyéb iratokat, 
c) a rokoni kapcsolatot igazoló irat másolatát, amennyiben hozzátartozóként válik 

jogosulttá az ellátásra. 
 

6. A kérelem rövid indoklása (azonos feltételek esetén a sorrendiség felállítását 
megkönnyítendő, azonban kitöltése nem kötelező) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
 
………………………………., 2012. …………………..hó ……… nap 
 
 

                                                                  …………..……………………………………. 
                                                                  kérelmező/törvényes képviselő/gondnok aláírása 

 

Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmező esetében a kérelmező személyes adataihoz a 

kiskorú/gondnokság alatt álló személy adatait kell beírni, azonban a kérelem aláírására a 

törvényes képviselő/gondnok jogosult.  

Aláírás nélküli kérelem esetén – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. CXL. tv. 30. § (f) pontja alapján – a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el 

kell utasítani! 

 

 



 


