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

a 2012-es évi támogatás felhasználásáról.
A kérelem benyújtásának feltételei voltak 2012. évben
a) a szerzési, illetve átalakítási támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje 2012. május 15-e, és
szeptember 30.
b) a hivatal a jogosultságokról – az általa létrehozott bizottság véleményének kikérésével és a
keretszámnak a figyelembevételével – 2012. december 15-éig dönt.

2012.11.26-án összeült a Bizottság, és döntött 2012.május 15-ig beadott, de keretszám miatt ki
nem elégített igényekről valamint a rendelet módosítás következtében 2012.szeptember 30-ig
beadott új 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 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.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2012-ben
102 db szerzési támogatásra való jogosultságra
új gépjármű vásárlásához adott szerzési támogatás
70 db
használt gépjármű vásárlásához adott szerzési támogatás
30 db
segédmotoros kerékpárnak minősülő 3 v 4 kerekű jármű,
járműnek nem minősülő gépi meghajtású kerekes szék, vásárlásának támogatása
2 db
5 db átalakítási utalvány kiadására adott lehetőséget.
Az I. félévben a Bizottsági ülésen a jogosultságok 50 %- át lehetett kiosztani, a második 50 % pedig
2012. II. Bizottsági ülésen volt kiosztható.
A II. Bizottsági ülés 2012. november 26-án került megtartásra.
A Bizottsági Ülésen az alábbi megosztásban kerültek a támogatások kiosztásra:
35 db adható jogosultság helyett
24 db új gépjármű vásárlásához (900.000,- Ft) támogatásra
jogosultság, (11 db maradt)
15 db adható használt gépjármű vásárlásához adott szerzési támogatásra jogosultság,
1 db adható segédmotoros kerékpárnak minősülő 3 v 4 kerekű jármű, járműnek nem minősülő
gépi meghajtású kerekes szék, vásárlásának támogatási jogosultság
2 db adható Átalakítási támogatás utalvány
- kiadásra került.

2012-ben az Új autó vásárlásához nyújtható támogatást igénylők igényei kielégítésre
kerültek,
a használt autóhoz igényelt támogatások, és az átalakítási támogatásokra beadott kérelmek
80 %-ban kielégítetlenek maradtak.
2012-ben - Suzuki Swift 1.2 GLX illetve Suzuki sx4. személygépjárművekhez lehetett az új autó
támogatást igénybe venni.
A finanszírozó szervezet kiválasztása nyilvános pályázat útján történt a versenysemlegesség szempontjainak
érvényesítésével
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