
Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 
kedvezményeiről 

 

Tisztelt Ügyfeleink! 

 

Tájékoztatjuk tisztelt mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő 

ügyfeleinket, hogy a pénzbeli közlekedési támogatás 2012.12.31-el megszűnt.  

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a közlekedési kedvezmények iránti új kérelmet az első 

félévre  2016.01.01.  és  2016.03.31. között,   majd  a második félévre  2016.04.01.  

és  2016.09.30. között a lakóhely (azaz a bejelentett állandó lakcím) szerint illetékes 

Kormányhivatalhoz  lehet benyújtani. 

 

Budapesti bejelentett állandó lakcímmel rendelkező kérelmezők esetén:  

Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály  

Szociális és Gyámügyi Osztálya, 1056 Budapest, Váci u. 62-64.  

Levelezési cím: 1364 Bp. Pf. 234.  

 

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy 2015.12.03.-án a Fővárosi Kormányhivatal 

illetékes szervének erre a célra létrehozott bizottsága döntött az első félévben 

kerethiány miatt elutasított és a  2015.09.30-ig  beadott kérelmekről.. 

Tájékoztató a 2015 évi keretszámokról, és az I. félévi bizottsági ülés során 

megállapított  közlekedési kedvezményekről  

Letölthető kérelem - 2016

Részletes tájékoztató - 2016 

 

Finanszírozó szerv:   Duna Lízing Zrt., 1013 Budapest, Krisztina Krt. 32. 1.em 

Kérjük tájékozódjon a hitel feltételeiről a Duna Lízing Zrt -nél.  

E-mail: info@dunalizing.hu

 

http://www.kormanyhivatal.hu/download/f/bf/f1000/1-es%202015%20j%C3%BAnius%20%20T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%A1s%20mozg%20kedv%20bizotts%C3%A1gi%20E.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/download/f/bf/f1000/1-es%202015%20j%C3%BAnius%20%20T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%A1s%20mozg%20kedv%20bizotts%C3%A1gi%20E.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/download/8/40/f2000/S%C3%BAlyos%20Mozg%20korl%20K%C3%A9relem_20160830.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/download/7/40/f2000/S%C3%BAlyos%20Mozg%20korl%20reszletes_T%C3%A1j%C3%A9k_20160830.pdf
mailto:info@dunalizing.hu


Korábbi Tájékoztatók:  

 
A Duna Lízing Zrt. és a Lehetőségautó tájékoztatója

A korábbi évekből a Széchenyi Lízing Zrt. tájékoztatója 

A korábbi évekből a Széchenyi Lízing Zrt. tájékoztatója a hitelkonstrukciókról

 

A kölcsönszerződés feltételeiről tájékoztatást kaphatnak:  

Telefon: 06-1-224-0760   E-mail: info@dunalizing.hu 

A gépkocsikról, további paraméterekről, hitelkonstrukciókról és  költségekről 

tájékozódhatnak  a  www.lehetosegauto.hu  honlapon, illetve a következő 

telefonszámokon:  06-30-7300-966, 06-30-7300-967, 06-30-7302-741. 

 

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. 

(VI. 29.) számú Korm. rendelet, letölthető a magyarorszag.hu  weboldal 

jogszabálykeresőjének segítségével. 

Tájékoztató a 2012-es évi szerzési és átalakítási támogatás keretszámairól

Tájékoztató a 2011-es évi gépkocsi szerzési támogatás felhasznált keretszámairól!

Tájékoztató a 2013. évi keretszámokról  és az I. félévi bizottsági ülés során 

megállapított közlekedési  kedvezmény  felhasználásáról 

Tájékoztató a 2014. évi keretszámokról  és az I. félévi bizottsági ülés során 

megállapított közlekedési  kedvezmény  felhasználásáról 

Tájékoztató a 2014. évi támogatás II. féléves megállapításáról

 

http://www.kormanyhivatal.hu/download/c/e8/52000/Duna%20L%C3%ADzing%20-%20Lehet%C5%91s%C3%A9gaut%C3%B3%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3ja.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/download/3/cf/f1000/4-es%20Szechenyi%20Bank%20T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/download/c/30/02000/5-Sz%C3%A9ch%C3%A9nyi%20Bank%20sz%C3%B3r%C3%B3lap%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3.pdf
http://lehetosegauto.hu/
https://magyarorszag.hu/%20%20%20Magyarorszag.hu%20jogszab%C3%A1lykeres%C5%91j%C3%A9nek%20seg%C3%ADts%C3%A9g%C3%A9vel.
http://www.kormanyhivatal.hu/download/5/cf/f1000/6-os%202012%20DEC%20%20T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%A1s%20mozg%20kedv%20felhaszn%C3%A1l%C3%A1sr%C3%B3l.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/download/6/cf/f1000/7-es%20Gy%C3%A1m%202011_es%20keretszamok.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/download/7/cf/f1000/8-as%20-Mozg_2013%20j%C3%BAnius.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/download/7/cf/f1000/8-as%20-Mozg_2013%20j%C3%BAnius.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/download/9/cf/f1000/9-es%20Mozg_2014.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/download/9/cf/f1000/9-es%20Mozg_2014.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/download/a/cf/f1000/10-es%20Mozg_kedv_felhaszn%C3%A1l%C3%A1sr%C3%B3l_2014_dec_T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%A1s.pdf

