
TÁJÉKOZTATÓ 
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többszörösen módosított  
102/2011. (VI. 29.) Kormány Rendelet alapján a 2012 év szeptember 15-i támogatás felhasználásáról. 

 
A kérelem benyújtásának feltételei voltak 2012. évben 

a) a szerzési, illetve átalakítási támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje 2012. május 15-e,  
b) a hivatal a jogosultságokról – az általa létrehozott bizottság véleményének 
kikérésével és a keretszámnak a figyelembevételével – 2012. szeptember 15-éig 
dönt.  

2012.09.14-én összeült a Bizottság, és döntött a jogosultságokról. 

A bizottság tagjai  
a) a MEOSZ elnöke által meghatalmazott képviselő, 
b) a szakértői szerv által felkért vagy kijelölt személy, 
c) a hivatal által felkért személy. 

 
A támogatás elbírálásának feltételi voltak:  
Jogosultsági feltételek:   
 

A személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatásra (a továbbiakban együtt: közlekedési kedvezmény) a súlyos 
mozgáskorlátozott illetve a módosítás után az egyéb fogyatékkal élő személy jogosult, ha (együttes feltétel)  

 a) a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül ő maga vagy rá tekintettel más személy nem részesült a kérelem  
 szerinti közlekedési kedvezményben, és 

b) a keretszámra és az előnyben részesülési sorrendre tekintettel, a közlekedési kedvezmény számára megállapítható,  
és 

c) új jármű, legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi vásárlása esetén, önálló személygépkocsi használó vagy 
szállítást végző személy szállítja,  

 
mozgáskorlátozott személy esetén:  

-  három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű vásárlása esetén és átalakítási 
támogatás – automata sebváltó, segédberendezés -  esetben önálló személygépkocsi használó,  

-  szállítást megkönnyítő lehetőség kialakítása esetén szállítást végző személy szállítja. 
 
A közlekedési kedvezmény megállapításánál előnyben kell részesíteni azt a súlyos mozgáskorlátozott,  a 
módosítás után az egyéb fogyatékkal élő személyt, aki a következő elsőbbségi tényező valamelyikével 
rendelkezik:  

a) kereső tevékenységet folytat, 
b) tanulói, képzési jogviszonyban áll, 
c) 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevel, vagy 
d) honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos 

mozgáskorlátozottá, a módosítás után egyéb fogyatékkal élő személlyé. 
 

Az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki nem rendelkezik elsőbbségi tényezővel, csak akkor részesíthető 
közlekedési kedvezményben, ha valamennyi, a R. 6. § bekezdéseinek és a jogszabályi feltételeknek megfelelő 
kérelem alapján megállapították a jogosultságot, és ez a keretszámot nem merítette ki. 

A támogatás felhasználása:  
a) új jármű, legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi vásárlása esetén a közbeszerzési eljárás 

útján kiválasztott, a pályázati eljárás útján kiválasztott, finanszírozási tevékenységgel foglalkozó, a a hitelintézetekről és 
a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti pénzügyi szolgáltatást nyújtó szervezettel (a 
továbbiakban: finanszírozó szervezet) kötött kölcsönszerződés keretében  történik. 

b) minden, az a) pont alá nem tartozó esetben a hivatal által kiállított utalvány vételárba vagy az átalakítás 
költségébe történő beszámításával történik. 

2012-ben  -  az Új autó: Suzuki Swift 1.2 GLX illetve Suzuki sx4. 
A finanszírozó szervezet kiválasztása nyilvános pályázat útján történt a versenysemlegesség szempontjainak 
érvényesítésével 

A finanszírozó szerv: 
Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt, 1123 Budapest, Krisztina krt. 32. 1.em.  

 

Tájékoztatás:  Tel: +36 1 224-0760 vezetékes telefonszámon  
Tájékoztatás:  www.lehetosegauto.hu   

http://www.lehetosegauto.hu/
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A szerzési támogatással vásárolt személygépkocsi kizárólag a súlyos mozgáskorlátozott személy 
érdekében használható.  

A támogatás felhasználása során a kölcsönszerződést a súlyos mozgáskorlátozott illetve egyéb fogyatékkal elő 
személlyel kell megkötni.  

A kölcsönszerződést három éves futamidővel kell megkötni, a megállapított szerzési támogatás összegének levonásával 
a vételárból fennmaradó összegre. 
 
Ha a kölcsönszerződés a határozat jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül 
nem jön létre, a szerzési támogatás nem folyósítható. Ebben az esetben a hivatal a felszabadult szerzési 
támogatásnak megfelelő összegben új jogosultat jelöl ki. 

A kölcsönszerződés egy példányát a miniszternek meg kell küldeni. A miniszter a szerzési támogatás összegét a szerződés 
beérkezését követő 15 napon belül utalja át a finanszírozó szervezet részére. 

A miniszter a kölcsönszerződés létrejöttéről és a szerzési támogatás átutalásáról az átutalástól számított nyolc napon belül 
értesíti a hivatalt a szerződés másolatának megküldésével. 

A szerzési támogatással érintett személygépkocsi a kölcsönszerződés megkötésének napjától számított három éven 
belül nem idegeníthető el. 

A 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. 

Ha a szerzési támogatás jogosultja nem adott a közlekedési hatóságnál indítandó eljárás lefolytatásához szükséges 
meghatalmazást, a finanszírozó szervezet erről a tényről értesíti a hivatalt. 

Az előző bekezdés szerinti esetben a szerzési támogatás jogosultjának a szerzési támogatást vissza kell fizetnie. A 
visszafizetést a hivatal határozattal rendeli el. A szerzési támogatás visszafizetésére egyebekben a 12. §-ban foglaltakat kell 
megfelelően alkalmazni. 

A R. 11/B. § (1) bekezdése szerint, a (3) bekezdés szerinti esetben, valamint ha a személygépkocsit műszaki állapota miatt 
a közúti forgalomból véglegesen kivonták vagy a személygépkocsit eltulajdonították, az elidegenítési tilalomra vonatkozó 
bejegyzést törölni kell a járműnyilvántartásból. 

A R. 11/B. § (2) bek. alapján, ha az elidegenítési tilalom ideje lejárt és az (1) bekezdés szerinti törlésre nem került sor, az 
elidegenítési tilalom megszűnik. Az elidegenítési tilalom megszűnésekor a törzskönyvet a szerzési támogatás jogosultjának, 
illetve örökösének kérelmére ki kell adni. 

A R. 11/B. § (3) bek. értelmében, a szerzési támogatás jogosultja, illetve örököse a hivatal előzetes hozzájárulásával 
az elidegenítési tilalom fennállásának ideje alatt a személygépkocsit csak akkor idegenítheti el, ha a szerzési 
támogatásnak a határozathozatal napjától számított időarányos részét a miniszternek visszafizeti. A hivatal az 
előzetes hozzájárulást megadó határozatában rendelkezik a támogatás időarányos részének tizenöt napon belüli 
visszafizetéséről, az elidegenítési tilalom járműnyilvántartásból való törléséről és a törzskönyvnek a szerzési támogatás 
jogosultja, illetve örököse részére történő kiadásáról. 

A hivatal a határozatot közli a miniszterrel és a finanszírozó szervezettel.  

A hivatal az elidegenítési tilalom törlését akkor kezdeményezi a közlekedési igazgatási hatóságnál, ha a 
visszafizetés megtörténtét a miniszter visszaigazolja, vagy a szerzési támogatás jogosultja, illetve örököse hitelt 
érdemlően igazolja. Ha a szerzési támogatás időarányos részének visszafizetése a határozatban megállapított határideig 
nem történik meg, a hivatal az előzetes hozzájárulást visszavonja. 

A R. 11/B. § (4) bekezdést figyelembe véve, ha a személygépkocsit műszaki állapota miatt a közúti forgalomból 
véglegesen kivonták vagy a személygépkocsit eltulajdonították, a hivatal az elidegenítési tilalom törlését a szerzési 
támogatás jogosultjának, illetve örökösének kérelmére rendeli el. A kérelemhez mellékelni kell a törlésre okot adó 
körülmények igazolására szolgáló okiratok másolatát; ennek hiányában – a forgalmi korlátozásra vonatkozó okirat esetében 
– a hivatal adatszolgáltatási kérelemmel fordul a közlekedési igazgatási hatósághoz. A hivatal a határozatot közli a 
közlekedési igazgatási hatósággal és a finanszírozó szervezettel, valamint kezdeményezi az elidegenítési tilalom törlését. 
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Utalványra jogosult személyek tájékoztatása: 
A R. 4. § (1) bekezdés c)–d) pontja szerinti jármű, illetve kerekesszék vásárlók:  

- segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, vagy   ( 60%)  

- járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi 
meghajtású kerekesszék    ( 60%)  

A személygépkocsi átalakítási támogatás (a továbbiakban: átalakítási támogatás)  

A támogatás felhasználása során az utalványt a súlyos mozgáskorlátozott illetve egyéb fogyatékkal élő személy 
nevére kell kiállítani. 

- Az utalványt a hivatal a jogosultságot megállapító határozatának jogerőre emelkedését követő tizenöt napon belül 
állítja ki. 
- A segédmotoros kerékpárnak minősülő, 3-4 kerekű jármű illetve kerekesszék az utalvány kiállítását követően 
vásárolható meg,  

- a személygépkocsi pedig ezt követően alakítható át.  
 
Az utalvány kiállítása előtti megvásárlás vagy átalakítás esetén a közlekedési kedvezmény nem folyósítható. 
 
- Az utalvány a kiállításától számított hat hónapig használható fel. A hivatal a lejárt és a fel nem használt utalvány 

esetében új jogosultat jelöl ki. 
- 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 (a továbbiakban 

együtt: kereskedő) használható fel.  
   A kereskedő az utalvány értékét a vételárba, illetve az átalakítás költségébe beszámítja. 
- A kereskedő az utalványt a közlekedési kedvezmény összegének kiegyenlítése céljából – legkésőbb az utalvány 
lejártát követő 15 napon belül – a miniszterhez nyújtja be, és mellékeli az általa kiállított számla egy példányát. A 
számlán a vásárló, illetve a szolgáltatást igénybe vevő nevét, lakóhelyét, a jármű típusát, forgalomba helyezésének 
időpontját, forgalmi rendszámát, ez utóbbi hiányában motorszámát, valamint alvázszámát is fel kell tüntetni. 

- A miniszter az utalvány ellenértékét 15 napon belül kiegyenlíti. 
 
Az utalvánnyal kapcsolatos ügyintézés: beváltási, elszámolási, ellenőrzési feladatokat 
a finanszírozó szerv látja el: Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális, Család, és 

Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság 1054 Budapest, Alkotmány u. 3. 
 

A GÉPKOCSI SZERZÉSI – ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁSOK (Közlekedési kedvezmények) 

A közlekedési kedvezmény jogalap nélküli és rosszhiszemű igénybevétele esetén a jogalap nélküli és 
rosszhiszemű igénybe vevő köteles azt a (3) bekezdés szerinti kamattal megemelt összegben visszafizetni. 

A visszafizetés esetében a kamat mértéke megegyezik a jegybanki alapkamat kétszeresével, és a fizetendő 
kamat számításakor az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat irányadó 
az adott naptári félév teljes idejére.  

Nem lehet a visszafizetést elrendelni, ha a jogalap nélküli és rosszhiszemű igénybevételtől számítva 
három év már eltelt. A közlekedési kedvezményt és a kamatot – halasztás vagy részletfizetés 
engedélyezésének hiányában – a visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől számított nyolc 
napon belül kell a miniszternek megfizetni. 

 


