
A személygépkocsi szerzési támogatás ügyintézésével kapcsolatos szakmai 
tapasztalatok 

 
 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és 
Gyámhivatalának jogelődjéhez, azaz az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási 
Hivatal Szociális és Gyámhivatalának Szolnoki Osztályához 2010. évben közel 
nyolcszázötven személygépkocsi szerzési támogatásra való jogosultságot 
megállapító/meghosszabbító és egy átalakítási támogatásra való jogosultságot 
megállapító határozatot terjesztettek fel a települési önkormányzatok jegyzői. A 
személygépkocsi átalakítási támogatás iránti igény mindig évi öt fő alatt volt Jász-
Nagykun-Szolnok megyében, viszont a személygépkocsi szerzési támogatásra 
jogosultak száma jelentősen kevesebb a korábbi évekhez viszonyítva. Ha pedig az 
utolsó öt évet tekintjük, egyfajta lineáris csökkenés tapasztalható a hivatalunkhoz 
felterjesztett szerzési támogatásra jogosultak körében. A csökkenésnek – véleményünk 
szerint – több összetevője van. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 
kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII.27.) kormányrendeletben (a továbbiakban: 
kormányrendelet) szabályozott szerzési támogatás mértéke 1997 óta nem emelkedett, 
ami azt jelenti, hogy 13 év óta 300.000,- Ft értékű utalvány kiosztására nyílik 
lehetőségünk. Ez az infláció hatása miatt – figyelemmel a jelenlegi gépkocsi árakra – 
csekély segítséget jelent a rászorulóknak, melyet alátámaszt a visszaadott utalványok 
magas száma is. A támogatás összege ugyanis több, mint 10 év alatt annyit veszített 
értékéből, hogy megfelelő műszaki állapotú gépkocsit csak jelentős mértékű önerő 
megléte esetén tudnak vásárolni a támogatásban részesítettek. Véleményünk szerint a 
jogosultak száma csökkenésének másik oka az, hogy 2008 óta nem változott az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, melynek két és félszeresében 
határozza meg a kormányrendelet a jogosultsági jövedelemhatárt. A reálbérek, a 
nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások viszont valamelyest emelkedtek, így azon 
kérelmezők, akiknek – a jogszabály által figyelembe vett – (családi) jövedelme 
korábban még éppen alatta volt a jogosultsági jövedelemhatárnak, a következő 
év(ek)ben nem szereztek jogosultságot. Hivatalunknak is van tudomása olyan 
személyről, aki a 2008. évben részére kiutalt utalványt azon „megjegyzéssel” adta 
vissza, hogy bár jelenleg anyagi helyzete nem teszi lehetővé az utalvány 
felhasználását, a következő évben szeretné, ha hivatalunk ismét megállapítaná részére 
azt. A következő évben azonban az ügyfél neve meg sem jelent a jogosultak között, 
mivel a jövedelmi feltételnek nem felelt meg, ugyanis jövedelme pár 100 forinttal 
meghaladta a jogosultsági határt.  
 

2010. évben 438 darab személygépkocsi szerzési támogatásra és 4 darab átalakítási 
támogatásra jogosító utalvány szétosztására nyílt lehetőségünk. Viszonyításképpen 
megjegyzendő, hogy 2009-ben – a 2008. évben visszaadott utalványokkal együtt – 
mindössze 214 darab szerzési támogatási utalványt tudtunk kiutalni. Ha az idei 
keretszámot összevetjük a jogosultak számával, megállapíthatjuk, hogy majdnem 
minden második igénylő részére jutott utalvány. A visszaadott utalványok terhére év 
közben további 47 főt részesítettünk szerzési támogatásban. 
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Bár a szerzési támogatás jogosultsági feltételei nem változtak, ennek ellenére 2010-
ben 69 esetben került sor felügyeleti intézkedésre. A felügyeleti eljárás lefolytatására 
az esetek közel 60 %-ában azért került sor, mert a kérelmező vagy a kérelmező 
szállítását vállaló személy vezetői engedélyének érvényessége lejárt, viszont a hatóság 
ezen jogosultsági feltétel hiányában is megállapította a súlyos mozgáskorlátozott 
személy szerzési támogatásra való jogosultságát. Az ügyintézőkkel folytatott 
beszélgetésekből kiderül, hogy a tévedést legtöbbször az idézte elő, hogy a kártya 
formátumú vezetői engedély két vagy több lejárati dátumot is tartalmaz, viszont ők 
csak a vezetői engedély elején található dátumot vették figyelembe. Az új típusú, 
kártya formátumú vezetői engedély elején található dátum azt jelzi, hogy az irat 
személyazonosító okmányként mely időpontig használható fel. A kategória (B) 
érvényességi ideje azonban a vezetői engedély hátulján található, így a szerzési 
támogatás iránti kérelmek elbírálásánál azt kell figyelembe venni.  

 
A felügyeleti eljárások indításának második leggyakoribb oka a hatóság által 

elkövetett jövedelemszámítási hiba volt, mely a felügyeleti intézkedéssel érintett 
esetek 16 %-ában fordult elő. A kormányrendelet 9. § (1) bekezdés b) pontja előírja 
azt, hogy a személygépkocsi szerzési támogatás megállapítása iránti kérelemhez 
mellékelni kell azokat a jövedelemigazolásokat, amelyek tanúsítják, hogy a súlyos 
mozgáskorlátozott személy családjában az egy főre jutó jövedelem a 4. § (1) 
bekezdés b) pontja szerinti összeget nem haladja meg. Tekintettel arra, hogy a 
jogosultság elbírálása során a család egy főre jutó, tárgyévet megelőző évi havi 
átlagos nettó jövedelme képezi a vizsgálat tárgyát, így az I. fokú hatóságnak olyan 
jövedelemigazolásokat kell beszereznie, melyek lefedik a család teljes naptári évi, 
azaz a vizsgált év január 01. napjától december 31. napjáig terjedő időszakban 
keletkezett jövedelmét. A jövedelemszámítási hibák oka az volt, hogy az eljáró 
hatóság a kérelmező vagy hozzátartozói jövedelme tekintetében nem a teljes naptári 
évet vizsgálta, a jövedelemigazolások hiányosak voltak, nem fogták át a vizsgálati 
időszak (tavalyi év) egészét. Előfordult például, hogy a kérelmező vagy 
hozzátartozója az év első felében munkaviszonyban állt, az év utolsó felében pedig 
szociális ellátásban részesült, a közbeeső időszakban szerzett jövedelemről azonban 
nem volt tudomásunk, mivel arról igazolást a hatóság nem szerzett be. Utólag 
kiderült, hogy a közbeeső időszakban valójában adott személy nem rendelkezett 
jövedelemmel, erről viszont nem tett nyilatkozatot. Amennyiben a kérelmező vagy 
hozzátartozója a vizsgált évben vagy annak valamely időszakában nem rendelkezett 
jövedelemmel, szükséges egy erre vonatkozó nyilatkozat beszerzése. Előfordult 
néhány olyan eset is, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) jövedelemszámítási szabályait 
alkalmazták a szerzési támogatás iránti kérelmek elbírálásánál.   

 
Szükségesnek tartjuk felhívni a figyelmet az Szt. és a kormányrendelet 

jövedelemszámítási szabályainak különbségére, és azok következetes alkalmazására. 
Fogyatékossági támogatásban részesülő súlyos mozgáskorlátozott személy ugyan 
közlekedési támogatásban nem részesíthető, szerzési támogatás azonban részére 
megállapítható. A fogyatékossági támogatás az Szt. szerint nem minősül 
jövedelemnek, a kormányrendelet alkalmazásában azonban igen, így a 



 3

személygépkocsi szerzési támogatás iránti kérelmek elbírálásakor annak összegét 
figyelembe kell venni. Fel kell hívni továbbá a figyelmet arra, hogy a 
kormányrendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja által meghatározott jövedelem 
fogalomba nem csak a pénzbeli, hanem a természetbeni juttatások is beletartoznak.  
 

A felügyeleti intézkedés megtételének harmadik leggyakoribb okai a hiányosan 
kitöltött, továbbá jogszabálysértő I. fokú orvosi szakvélemények. A szerzési 
támogatások ügyében folytatott felügyeleti eljárások kb. 11 %-ára emiatt került sor. Az 
I. fokú orvosi szakvélemények gyakori hiányossága, hogy az iratot kiállító orvos az 
„életvitelszerűen ágyhoz kötött fekvőbeteg, és szállítása csak mentőjárművel 
biztosítható” pontot nem tölti ki, mely alapján nem dönthető el az, hogy az ügyfél a 
kormányrendelet alkalmazásában súlyos mozgáskorlátozottságnak minősül-e. A 
kormányrendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja szerint ugyanis a rendelet alkalmazásában 
súlyos mozgáskorlátozottnak az a személy minősül, aki az I. fokú orvosi 
szakvélemény szerinti mozgásszervi betegsége következtében tömegközlekedési 
eszközt önerőből nem képes igénybe venni, de életvitelszerűen nem ágyhoz kötött, és a 
járás, terhelhetőség, valamint tömegközlekedési jármű használata alapján 
közlekedőképességének minősítése során szerzett pontjainak száma hét vagy annál 
több. Gyakori hiba továbbá, hogy a háziorvosok a jogszabályban meghatározott 
feltételek hiányában is kiállítják a szakvéleményt úgy, hogy az ügyfél a hét pontot 
elérje. Így találkoztunk olyan szakvéleményekkel, amelyek alapján az ügyfél 
közlekedőképességének minősítése alapján ugyan hét vagy annál több ponttal 
rendelkezett, viszont a szakvéleményen feltüntetett diagnózis nem mozgásszervi 
betegség volt, így az nem felelt meg a kormányrendelet 1. számú mellékletében foglalt 
mozgásszervi betegségeknek. A kormányrendelet 15. § (1) bekezdése alapján a 
szociális és gyámhivatal az erre a célra létrehozott bizottság véleményének 
figyelembevételével dönt a szerzési támogatás tárgyévi elosztásáról. A hivatalunk által 
felállított három főből álló bizottság két tagja szakorvos, így az I. fokú orvosi 
szakvéleményeket a bizottsággal véleményeztetjük. Amennyiben a bizottság úgy 
foglal állást, hogy a szakvéleményben foglaltak nem felelnek meg a kormányrendelet 
1. számú mellékletében foglaltaknak, a hivatal az I. fokú – jogosultságot megállapító – 
határozatot megsemmisíti, és az I. fokú hatóságot új eljárás lefolytatására utasítja.  
 

A szociális és gyámhivatal szerzési támogatásra való jogosultságot állapíthat meg 
annak a súlyos mozgáskorlátozott személynek, akinek esetében a kormányrendelet 
4/A. §-ában foglalt együttes feltételek teljesülnek. Az ezen jogszabályhelyben 
foglaltak szerinti kérelmet a jegyzőnek a mellékleteivel, a mozgáskorlátozottság tényét 
tartalmazó jogerős határozatával, valamint érdemi javaslatával együtt kell a tárgyév 
május 31. napjáig felterjesztenie a szociális és gyámhivatalhoz. Több esetben volt rá 
példa, hogy a jegyző anélkül állapította meg a kérelmező súlyos 
mozgáskorlátozottságának tényét, hogy az Országos Rehabilitációs és Szociális 
Szakértői Intézet elsőfokú szakértői bizottsága gépjárművezetői alkalmasság tárgyában 
kiállított szakvéleményét beszerezte volna. A szakértői bizottság gépjárművezetésről 
kiállított alkalmassági szakvéleményének a kérelem kötelező mellékletét kell 
képeznie, amely ebben az esetben a hatáskör megállapításának az alapját jelenti, ezért 
a jegyzőnek az eljárása során feltétlen szükséges azt beszereznie. A szakvélemény 
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tartalma alapján dönthető el az, hogy a jegyzőnek vagy a szociális és gyámhivatalnak 
kell döntenie a szerzési támogatásra való jogosultságról. Amennyiben a szakértői 
bizottság az általa kiadott szakvéleményben a súlyos mozgáskorlátozott személyt 
gépjárművezetésre alkalmasnak minősíti, úgy a jegyző dönt a kérelmező szerzési 
támogatásra való jogosultságáról. Abban az esetben viszont, ha a szakértői bizottság a 
kérelmezőt gépjárművezetésre alkalmatlannak minősíti, a jegyző – a kormányrendelet 
11/A. § (1) bekezdése szerint – a kérelmet mellékleteivel, a mozgáskorlátozottság 
tényét tartalmazó jogerős határozatával, valamint érdemi javaslatával együtt elbírálásra 
felterjeszti a szociális és gyámhivatalhoz. 
 

A felügyeli eljárások indításának további oka, hogy a jegyző azon kérelmezőnek is 
megállapította a támogatásra való jogosultságát, aki 7 éven belül már részesült szerzési 
támogatásban. Két esetben pedig arra is volt példa, hogy a jegyző – saját hatáskörben – 
a kormányrendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szállítást vállaló 
személy hiányában hozta meg a jogosultságot megállapító határozatát.  
 

Hivatalunkhoz 2010-ben 14 súlyos mozgáskorlátozottság tényét megállapító 
határozatot terjesztettek fel a települési önkormányzatok jegyzői, a kormányrendelet 
4/A. §-ban foglaltak szerinti kérelemmel együtt. Ezen jogszabályhelyben szabályozott 
konjunktív jogosultsági feltételek hiánya miatt azonban valamennyi kérelem 
elutasításra került. A jegyző a jogosultság megállapítását követően – jogsértés miatt – 
7 esetben vonta vissza saját hatáskörben határozatát, egy esetben pedig sor került a 
már megállapított jogosultság megszüntetésére, mivel a kérelmező szállítását vállaló 
személy utólag visszavonta a szállításra vonatkozó írásbeli nyilatkozatát.  
 

A cikk megírásának célja, hogy felhívja a figyelmet a gépkocsi szerzési támogatás 
ügyintézésével kapcsolatos gyakorta előforduló hibákra. Reméljük, hogy a cikkben 
foglaltak hasznos információkat szolgáltatnak az eljáró hatóságok ügyintézőinek, 
annak érdekében, hogy a jövőben a jogsértéseket kiküszöböljék, és elősegítik majd a 
követendő helyes jogalkalmazást. 
 
Szolnok, 2010. november 30. 
 
 
 

Készítette: Móczó Nóra 
 
 

  
 
 
 


