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A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többszörösen módosított  
102/2011. (VI. 29.) Kormány Rendelet alapján,  

a 2014-es évi támogatás II. féléves felhasználásáról. 
 
A kérelem benyújtásának feltételei voltak 2014. évben 
a) a szerzési, illetve átalakítási támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje 2014. március 31-e, és 

szeptember 30. 
b) a hivatal a jogosultságokról – az általa létrehozott bizottság véleményének kikérésével és a 

keretszámnak a figyelembevételével – 2014.06.15-ig, és 2014. december 15-ig dönthetett.  

2014.12.09-én összeült a Bizottság, és döntött 2014. szeptember 30-ig beadott új és az 
első félévben kerethiány miatt elutasított igényekről. 

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 R. 6. § (4) bekezdése alapján, a (3) bekezdés alá nem tartozó súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb 
fogyatékossággal élő személy csak akkor részesíthető közlekedési kedvezményben, ha valamennyi, a (3) 
bekezdésnek és a jogszabályi feltételeknek megfelelő kérelem alapján megállapították a jogosultságot, és ez a 
keretszámot nem merítette ki. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2014-ben 157 db támogatásra való jogosultságra adott 
lehetőséget           ( I –     II. félév) 

új gépjármű vásárlásához adott szerzési támogatás  115 db   (57- 58) 
használt gépjármű vásárlásához adott szerzési támogatás   40 db   (20- 20) 
segédmotoros kerékpárnak minősülő 3 v 4 kerekű jármű,  
járműnek nem minősülő gépi meghajtású kerekes szék, vásárlásának támogatása  2 db (1-       1) 
átalakítási utalvány kiadásáról     4 db –ról    (2-      2)  

melyről dönthetett a Bizottság. 
 
Az II. félévben a Bizottsági ülésen a jogosultságok II. 50 %- át lehetett kiosztani, továbbá a korábbi 
években fel nem használt jogosultságok is kiosztásra kerültek.  (2011, 2012, 2013, 2014 és a  pótkeret): 

125 db    új gépjármű vásárlásához adott szerzési támogatás 
  43 db    használt gépjármű vásárlásához adott szerzési támogatás 
    0 db  segédmotoros kerékpárnak minősülő 3 v 4 kerekű jármű, járműnek nem 

minősülő gépi meghajtású kerekes szék, vásárlásának támogatása 
    3 db Átalakítási támogatás utalvány 

A II. Bizottsági Ülésen az alábbi megosztásban kerültek a támogatások kiosztásra: 
183 db  adható  jogosultságból  / tény 69 db új gépjármű vásárlásához adott szerzési támogatás 
  63 db adható  jogosultságból   / tény 63 db használt gépjármű vásárlásához adott szerzési tám. 
  1 db  adható  jogosultságból    / tény   1 db   járműnek nem minősülő gépi meghajtású kerekes szék,  
      vásárlásának támogatása 
   5 db adható  jogosultságból   / tény   5 db  Átalakítási támogatás utalvány. 

2014 II. félévben is  az Új autó igények (69 db) kielégítésre kerültek,  
Használt autó vásárlásához támogatást igénylők: 144 Fő,          /    támogatásban részesült: 63 fő, 
Átalakítási támogatást igénylők : 34 fő                /    támogatásban részesült    5 fő. 
3-4 kerekű járműre ill. gépi meghajt. kerekesszék  igénylők: 5 fő, /   támogatásban részesült    1 fő. 

A használt autóhoz igényelt támogatások, az átalakítási támogatásokra illetve a 
kerekesszékre, 3 - 4 kerekű járműre beadott kérelmeknek összességében több mint 60 % - át 

nem tudtuk teljesíteni.  
 
2014-ben  -  Suzuki Swift 1.2 GLX illetve Suzuki SX4. illetve Crossz személygépjárművekhez lehetett az 
új autó támogatást igénybe venni. 

A finanszírozó szervezet kiválasztása nyilvános pályázat útján történt a versenysemlegesség szempontjainak 
érvényesítésével. Finanszírozó szerv:  Széchényi Lízing Zrt, 1013 Budapest, Krisztina Krt. 32. 1.em 
Tájékoztatást a kölcsönszerződés feltételeiről, a 06 1 224-0760 telefonszámon kérhető, a Lehetőségautónál a további 
paraméterekről, autókról, ügyintézésről 06 30 7300-966, 06 30 7300-967, 06 30 7302-741 telefonszámokon vagy a 
www.lehetosegauto.hu honlapon tájékozódhatnak. 

http://www.lehetosegauto.hu/

