
KÉRELEMKÉRELEM
közlekedési kedvezmény   (szeme� lyge�pkocsi szerze�si/á� tálákí�tá� si tá�mogátá� s)   megállapításához  

1. A  súlyos  mozgáskorlátozott,  illetve  egyéb  fogyatékossággal  élő  személy  (továbbiakban:
kérelmező) személyes adatai 

Neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Szü� lete�si neve:   ………………………………………………………………………………………………………………………
Anyjá neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Szü� lete�si hely, e�v, ho� , náp: ………………………………………………………………………………………………………
Lákcí�mká� rtyá�n szereplo$  láko� hely (irá�nyí�to� szá�mmál): …………………………………….………………………
Lákcí�mká� rtyá�n szereplo$  tárto� zkodá� si hely (irá�nyí�to� szá�mmál): ………………………….……………………
Telefonszá�m (nem ko� telezo$  megádni): ……………………………………………………………………………………
A( llámpolgá� rsá� g: ………………………………………………………………………………......................................................
Nem mágyár á� llámpolgá� r esete�n Mágyárorszá�g terü� lete�n e� le�s jogcí�me: …………
Amennyiben á kérelmező kiskorú, vágy gondnokság alatt áll, meg kell ádni á törvényes képviselő/
gondnok nevét, cí�me� t: ………………………………………………………........................................
A törvényes képviseletet gyámság alatt álló kiskorú esetében a gyám kirendelő határozat másolatával,

gondnokolt személy esetében gondnok-kirendelő határozat másolatával kell igazolni!

2. Kérem, jelölje meg fogyatékossága típusát!

sü� lyos mozgá� skorlá� tozottsá� g egye�b fogyáte�kossá� g:

lá� tá� si fogyáte�kos
hállá� si fogyáte�kos
e�rtelmi fogyáte�kos
áütistá

hálmozottán fogyáte�kos ke�relmezo$  esete�n á
fogyáte�kossá� g tí�püsái:

…………………….. ……………………

(A  súlyos  mozgáskorlátozottság  és  egyéb  fogyatékosság  meghatározását  a  tájékoztató  tartalmazza.  Az  a
fogyatékos, aki halmozottan fogyatékos, de az egyik fogyatékossága mozgáskorlátozottság, mozgásfogyatékosnak
minősül.)

3. Kérem, karikázással jelölje az igényelt támogatás típusát: 

SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁS
(A felsorolt lehetőségek közül legfeljebb egy választható!)

a) á ko� zü� ti  já� rmü$ vek mü$ száki  megvizsgá� lá� sá� ro� l  szo� lo�  rendelet  e�rtelme�ben ü� j  já� rmü$ nek mino$ sü� lo$
szeme� lyge�pkocsi (tová�bbiákbán: ü� j ge�pkocsi), vágy

b) ü� jnák nem mino$ sü� lo$ , de legfeljebb o� t e�ve forgálombá helyezett szeme� lyge�pkocsi (tová�bbiákbán:
hászná� lt ge�pkocsi), vágy

c) *sege�dmotoros kere�kpá� rnák mino$ sü� lo$ , há� rom- vágy ne�gykerekü$  já� rmü$ , kive�ve á qüád, vágy
d) *já� rmü$ nek nem mino$ sü� lo$ ,  sí�k ü� ton o� nereje�bo$ l  10 km/o� rá sebesse�gne� l  gyorsábbán háládni nem

ke�pes ge�pi meghájtá� sü�  kerekessze�k. 
* csak súlyos mozgáskorlátozott személyek igényelhetik

A személygépkocsi  szerzési  támogatás a) pontjában foglalt  új  gépkocsi  jelenleg  Suzuki  személygépkocsi  lehet.
További  információ  (a  gépkocsik  felszereltségéről,  a  finanszírozásról)  a  www.lehetosegauto.hu honlapon
található. 

http://www.lehetosegauto.hu/


SZEMÉLYGÉPKOCSI ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS 
(Szerzési támogatással egyidejűleg is igényelhető)

a) *á ge�pkocsinák á vezete�s felte� teleke�nt kü� lo� n jogszábá� ly álápjá�n elo$ í�rt áütomátá sebesse�gvá� lto� vál,
vágy má� s sege�dberendeze�ssel to� rte�no$  felszerele�se�hez, á� tálákí�tá� sá�hoz, vágy

b) *á ge�pkocsinák á sü� lyos mozgá� skorlá� tozott szeme� ly szá� llí�tá� sá� t leheto$ ve�  tevo$  á� tálákí�tá� shoz, illetve
á biztonsá�gos szá� llí�tá� sá� t szolgá� lo�  eszko� zzel válo�  ellá� tá� sá�hoz.

*csak súlyos mozgáskorlátozott személyek igényelhetik

4. NYILATKOZATOK  :
Az 1. pontban megjelölt kérelmezőre vonatkozóan kell kitölteni:

Alulírott felelősségem tudatában nyilatkozom: (á megfelelo$  re�szt álá�hü� zá� ssál kell jelo� lni!)

Saját magamra vagy másra tekintettel a jelen eljárásban kért
támogatásban jelen kérelmem benyújtását megelőző hét éven
belül részesültem: 
(ha  7  éven  belül  támogatásban  részesült  és  a  támogatást
felhasználta, a kérelmet el kell utasítani.)

igen     /      nem

A  pályáztatási  eljárás  útján  kiválasztott,  közreműködő
szervezettel  vagy  annak  a  konzorciumi  szerződésben
megjelölt tagjával vagy használt gépkocsi vásárlása esetén az
autókereskedővel  az adásvételi szerződés megkötését:
(Csak új  és  használt  gépkocsi  vásárlásához kért támogatás esetén
kell  kitölteni!  Amennyiben  kérelmező  az  adásvételi  szerződés
megkötését nem vállalja, a kérelmet el kell utasítani.)

vállalom/nem vállalom

Járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési 
határozat hatálya alatt (kerekesszék igénylése esetén nem kell 
kitölteni)

állok   /  nem állok

Érvényes vezetői engedéllyel rendelkezem: igen     /      nem

Kereső tevékenységet folytatok:
(fennállását hitelt érdemlően igazolni kell):  igen     /      nem

Tanulói, illetve képzési jogviszonyban állok:
(fennállását hitelt érdemlően igazolni kell):  igen     /      nem

14 éven aluli gyermekemet egyedül nevelem: 
(Egyedülálló az a személy,  aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy
házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor
tekinthetők különélőnek, ha lakcímük különböző.)

igen     /      nem

Hadieredetű fogyatkozásom van: 
(csatolni  kell  a  hadieredetű  fogyatkozás  fennállását  igazoló
szakvéleményt)

igen     /      nem

5. A SZÁLLÍTÁST VÁLLALÓ SZEMÉLY SZEMÉLYES ADATAI 

(Csak új vagy használt gépkocsi vásárlásához igényelt támogatás esetén kell kitölteni,  ha a kérelmező
vezetői engedéllyel nem rendelkezik):
Neve: ……………………………………………………………………………………………….……………………………………………
Szü� lete�si neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Anyjá neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Szü� lete�si hely, e�v, ho� , náp: ……………………………………………………………………..........................................................
A( llámpolgá� rsá� g: ………………………………………………………………………………...............................................................
Nem mágyár á� llámpolgá� r esete�n Mágyárorszá�g  terü� lete�n e� le�s jogcí�me: ………………………………………….
Lákcí�mká� rtyá�n szereplo$  láko� hely (irá�nyí�to� szá�mmál): …………………………….……….…………………………….
Lákcí�mká� rtyá�n szereplo$  tárto� zkodá� si hely (irá�nyí�to� szá�mmál): ………………………….……………… ………….
Telefonszá�m (nem ko� telezo$ , de ce� lszerü$  megádni): …………………….………………………………………………….
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6. A sü� lyos mozgá� skorlá� tozott e�s á vezeto$ i engede� llyel nem rendelkezo$  ke�relmezo$  szá� llí�tá� st vá� llálo�
szeme� ly ko� zo� tt fenná� llo�  kápcsolát (Csák ü� j vágy hászná� lt ge�pkocsi vá� sá� rlá� sá�hoz ige�nyelt tá�mogátá� s
esete�n  kell  kito� lteni,  há  á  sü� lyos  mozgá� skorlá� tozott  ke�relmezo$  vezeto$ i  engede� llyel  nem
rendelkezik. A fenná� llo�  kápcsolátot káriká� zá� ssál kell jelo� lni.) 

A szá� llí�tá� st vá� llálo�  szeme� ly á ke�relmezo$ …
á) ve�r szerinti szü� lo$ je
b) o� ro� kbefogádo� - e�s nevelo$ szü� lo$ je
c) há� zástá� rsá
d) e� lettá� rsi nyilvá�ntártá� sbá bejegyzett e� lettá� rsá
e) elo$ zo$ ekben  nem  emlí�tett  egyenesá�gi  rokoná  vágy  testve�re   (ko� zo� s  há� ztártá� sbán  e� le�s  kezdo$
ido$ pontjá………………….…………..…………)*
f) á  szá� llí�tá� st  á  ko� ze�rdekü$  o� nke�ntes  teve�kenyse�gro$ l  szo� lo�  to� rve�ny  szerint  o� nke�ntes  jogviszonybán
ve�gzo$  szeme� ly vá� lláljá.

7. SZÁLLÍTÁST VÁLLALÓ SZEMÉLY NYILATKOZATAI

Saját  magamra  vagy  másra  tekintettel  a  jelen  eljárásban  kért
támogatásban  jelen  kérelmem  benyújtását  megelőző  hét  éven
belül  részesültem:  (ha  7  éven  belül  támogatásban  részesült  és  a
támogatást felhasználta, a kérelmet el kell utasítani.)

igen     /      nem

A kérelmező személygépkocsival történő szállítását
vállalom/nem vállalom

Járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési 
határozat hatálya alatt:

állok /  nem állok

Érvényes  vezetői  engedéllyel rendelkezem: igen     /      nem

Kelt ………………………..  ………… év. ……………………hó ……… nap

     ………….………………………………………
                                                                                                               szállítást vállaló személy 

8. A  kérelem  rövid  indokolása (Azonos  felte� telek  esete�n  áz  ige�ny-kiele�gí�te�s  sorrendje�nek
meghátá� rozá� sá�hoz. Kito� lte�se nem ko� telezo$ )
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához.

Kelt: ……………………………  ………év. …………………….hó………….nap

…………….…………………………………..
kérelmező / törvényes képviselő

Kiskorú  vagy  gondnokság  alatt  álló  kérelmező  esetében  a  kérelmező  személyes  adataihoz  a
kiskorú/gondnokság alatt álló személy adatait kell beírni,  azonban a kérelem aláírására a törvényes
képviselő jogosult. 
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9. ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Alá� í�rá� sommál  hozzá� já� rülok  áhhoz,  hogy  á  Leheto$ se�gáüto�  Kft.  (sze�khelye:  1211 Büdápest,  Kossüth
Lájos ütcá 21.., , ce�gjegyze�kszá�má: Cg.01-09-993160 ) e�s á vele  szerzo$ de�sben le�vo$  e� rte�kesí�te�si pontok*
á jelen ke�relemben ro� gzí�tett ádátáimát megismerje�k, e�s á hozzá� já� rülá� sbán meghátá� rozották szerint áz
informá� cio� s  o� nrendelkeze�si  jogro� l  e�s  áz  informá� cio� szábádsá�gro� l  szo� lo�  2011.  e�vi  CXII.  to� rve�ny
rendelkeze�seinek megfelelo$ en kezelje�k.

Az  ádátkezele�s  ce� ljá  á  sü� lyos  mozgá� skorlá� tozott  szeme� lyek  ko� zlekede�si  kedvezme�nyeiro$ l  szo� lo�
102/2011. (VI.  29.)  Korm. rendelet szerinti  tá�mogátá� sokkál  o� sszefü� ggo$  ádátbá� zis megteremte�se e�s
fenntártá� sá,  ázok ige�nybe ve� teli  leheto$ se�ge�vel  e�s  felte� teleivel  kápcsolátos  ne�vre  szo� lo�  megkerese�s,
válámint tá� je�koztátá� s.

Hozzá� já� rülá� som álápjá�n á Leheto$ se�gáüto�  Kft., válámint á vele  szerzo$ de�sben levo$  e� rte�kesí�te�si pontok á
jelen ke�relemben ro� gzí�tett ádátáimát á fenti ce� lbo� l  felhászná� lhátjá�k, jogosülták engem szeme� lyesen,
telefonon,  postái  kü� ldeme�ny,  elektroniküs  leve� l,  vágy  áz  elo$ bbiekkel  egyene�rte�kü$  kommüniká� cio� s
eszko� z  (szo� ro� láp,  cí�mzett  DM  leve� l,  eDM)  ü� tjá�n  á  szerze�si  tá�mogátá� s  ige�nyle�se�vel  kápcsolátos
informá� cio� kro� l, illetve reklá�m- e�s márketingákcio� kro� l tá� je�koztátni.

Adátszolgá� ltátá� som  e�s  hozzá� já� rülo�  nyilátkozátom  o� nke�ntes.  Hozzá� já� rülo�  nyilátkozátom  bá� rmikor,
korlá� tozá� s e�s indokolá� s ne� lkü� l, ingyenesen visszávonháto�  á Leheto$ se�gáüto�  Kft.  re�sze�re á fenti cí�mre
kü� ldo� tt nyilátkozáttál. Jogáim megse�rte�se esete�n á jogse�rto$  ellen bí�ro� sá� ghoz fordülhátok.

Kelt: ………………………………., ……….év. …………………..hó ……… nap

    …………………………………………….                                                         ……………………………………………
ke�relmezo$ /to� rve�nyes ke�pviselo$ je álá� í�rá� sá   szá� llí�tá� st vá� llálo�  szeme� ly álá� í�rá� sá
     (fogyáte�kossá� ggál e� lo$  szeme�ly)

* É( rte�kesí�te�si pontok:

Ankers Kft. 5900 Oroshá� zá Arány Já�nos ütcá 2/É.
Ankers Kft. 6724 Szeged Sá� rosi ü.11/B.
Aüto�  Szá�nto�  Kft. 8900 Záláegerszeg Zálá  ü. 8/A.
FX Aüto� há� z Kft. 7630 Pe�cs Schroll J. ü� t  5. 
Gyo$ ri Aüto� ko� zpont Zrt. 9027 Gyo$ r Tompá ü. 2.
Gyula Autóház 5700 Gyula, Csabai út 9.
Sá�ndor Service Kft. 5310 Kisü� jszá� llá� s Deá�k Ferenc ü. 69-75.
Suzuki Baja 6500 Baja, Szegedi út 133.
Szábo�  Gyo� rgy É.V. 3700 Kázincbárciká Tárdonái ü� t 59.
Váge�p Zrt. 4400 Nyí�regyhá� zá Debreceni ü� t 233/C. 
 

A  nyilatkozat  kitöltése  nem  kötelező,  azonban  az  adatok  kiadásához  való  hozzájárulással
biztosítható,  hogy  a  közreműködő  szervezet  közvetlenül  nyújtson  tájékoztatást  a  gépkocsi
vásárlásához szükséges feltételekről.
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KÉRELEM MELLÉKLETEI:

Kiskorú kérelmező esetén a kérelemhez csatolni kell:

 á mágásább o� sszegü$  csálá�di po� tle�krá jogosí�to�  betegse�gekro$ l  e� s fogyáte�kossá�gokro� l szo� lo�  5/2003. (II.
19.) ÉSzCsM rendelet 3. szá�mü�  melle�klete�ben meghátá� rozott, hátá� lyos (orvosi)  igázolá� s má� solátá� t.  (A
Magyar  Államkincstár  által  kiadott,  az  emelt  összegű  családi  pótlék  folyósítását  bizonyító
hatósági bizonyítvány jelen eljárásban nem fogadható el.)

 Sü� lyos mozgá� skorlá� tozott ke� relmezo$  esete�ben - ámennyiben áz elo$ zo$  pontbán meghátá� rozott irát nem
á� ll  rendelkeze�sre  –  csátolni  kell  á  sü� lyos  mozgá� skorlá� tozott  szeme� ly  ko� zlekedo$ ke�pesse�ge�nek
mino$ sí�te� se� t elo$ segí�to$ , rendelkeze�sre á� llo�  orvosi dokümentá� cio� t e� s egye�b irátokát.

Nagykorú kérelmező esetén a kérelemhez csatolni kell:

 A fogyáte�kos  szeme� lyek  jogáiro� l  e� s  ese� lyegyenlo$ se�gü� k  biztosí�tá� sá� ro� l  szo� lo�  1998.  e�vi  XXVI.  to� rve�ny
szerinti  fogyáte�kossá�gi  tá�mogátá� s  megá� llápí�tá� sá� ro� l  szo� lo�  háto� sá�gi  hátá� rozát  má� solátá� t*,  vágy  á
megá� llápí�tá� s álápjá�ül szolgá� lo�  hátá� lyos szákháto� sá�gi á� llá� sfoglálá� s, szákve� leme�ny má� solátá� t, vágy

 á száke�rto$ i  szerv á� ltál  á ko� zlekedo$ ke�pesse�g  mino$ sí�te� se� ro$ l  kiádott  hátá� lyos szákve� leme�ny má� solátá� t,
vágy

 á  vákok  szeme� lyi  já� ráde�ká�nák  megá� llápí�tá� sá� ro� l  szo� lo�  háto� sá�gi  hátá� rozátá� t,  vágy  á  vákok  szeme� lyi
já� ráde�ká� t ke� relmezo$  cso� kkentlá� to�  nyilvá�ntárto�  láp má� solátá� t.

 Súlyos mozgáskorlátozott kérelmező esetében - amennyiben az első két pontban meghatározott  
irat egyike sem áll rendelkezésre – csatolni kell 

1. á sü� lyos mozgá� skorlá� tozott szeme� ly ko� zlekedo$ ke�pesse�ge�nek mino$ sí�te� se� t elo$ segí�to$ , rendelkeze�sre
á� llo�  orvosi dokümentá� cio� t e� s egye�b irátokát, válámint

2. á  há� ziorvos  á� ltál  kiá� llí�tott  „ORVOSI  BEUTALÓ áz  orvosszáke�rto$ i  szervhez,  illetve  FOB-hoz  á
münkáke�pesse�g-vá� ltozá� s  vágy  á  kereso$ ke�pesse�g  felü� lve� leme�nyeze�se  ce� ljá�bo� l”  elneveze�sü$
nyomtátvá�ny  megkü� lde�se� t,  melyen  elengedhetetlen  áz  OK NA( LLO(  É( LÉTVITÉL-re,  válámint  áz
OK NKISZOLGA( LA( SI KÉ( PÉSSÉ( G-re vonátkozo�  re� sz kito� lte� se.

Figyelem! Orvosi beutaló hiányában a szakértői vizsgálatot elrendelni nem lehet!

 Fontos!  
A ko� zlekedo$ ke�pesse�g sü� lyos ákádá� lyozottsá� gá�nák hiá�nyá� rá álápozott  elütásí�to�  do� nte�s  jogero$ re
emelkede�se� t, vágy á rehábilitá� cio� s háto� sá� g vágy rehábilitá� cio� s száke�rto$ i szerv ko� zlekedo$ ke�pesse�g
mino$ sí�te�se�re  vonátkozo�  szákve� leme�nye  kiá� llí�tá� sá� t  ko� veto$  12  hónapon  belül  csak  akkor
végezhető el a vizsgálat, ha a kezelőorvos igazolja, hogy az igénylő állapota az elutasítás óta
rosszabbodott; egye�bke�nt á ke�relmet visszá kell ütásí�táni.

*Amennyiben  OK n  á  fogyáte�kossá�gi  tá�mogátá� s  megá� llápí�tá� sá� ro� l  szo� lo�  háto� sá�gi  hátá� rozát  má� solátá� t  nem
csátoltá,  ke� rheti  ánnák  á  háto� sá�g  á� ltál  to� rte�no$  beszerze�se� t.  Ébben  áz  esetben  nyilátkozniá  kell  á
fogyáte�kossá�gi tá�mogátá� st folyo� sí�to�  háto� sá�g megneveze�se� ro$ l e� s cí�me�ro$ l:
Háto� sá�g megneveze�se, cí�me:   ………………………………………………………………………………….

Egyéb csatolandó mellékletek:

- Ú( j  vágy  hászná� lt  ge�pkocsi  vá� sá� rlá� sá�hoz  ige�nyelt  tá�mogátá� s  irá�nti  ke� relem  esete�n  á  sü� lyos
mozgá� skorlá� tozott vágy á szá� llí�tá� st ve�gzo$  szeme� ly érvényes vezetői engedélyének fénymásolata.

- Ú( j vágy hászná� lt ge�pkocsi vá� sá� rlá� sá�hoz ige�nyelt tá�mogátá� s irá�nti ke� relem esete�n, há ke�relmezo$  vezeto$ i
engede� llyel nem rendelkezik
- á szá� llí�tá� st vá� llálo�  szeme� llyel fenná� llo�  hozzátartozói kapcsolat fennállását igazoló irat (szü� lete�si

vágy  há� zássá�gi  ányáko� nyvi  kivonát  fe�nymá�solátá,  háto� sá�gi  hátá� rozát  áz  o� ro� kbefogádá� sro� l,
nevelo$ szü� lo$ se�g te�nye�ro$ l)

- á szá� llí�tá� st  á  ko� ze� rdekü$  o� nke�ntes teve�kenyse�gro$ l  szo� lo�  to� rve�ny szerint  o� nke�ntes jogviszonybán
ve�gzo$  szeme� ly vá� llálá� sá esete�n áz önkéntes szerződés fénymásolata;

- ámennyiben  á  szá� llí�tá� st  áz  e� lettá� rs  vá� lláljá  áz  élettársi  nyilvántartásról  szóló  bejegyzést
(ko� zjegyzo$ i irát);

- egyenesá�gi  rokon  vágy  testve�r  szá� llí�tá� sá�nák  vá� llálá� sá  esete�n  á  közös  háztartásban  élésről
nyilatkozat
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- Sege�dmotoros kere�kpá� rnák mino$ sü� lo$ , há� rom- vágy ne�gykerekü$  já� rmü$  vá� sá� rlá� sá�hoz ige�nyelt tá�mogátá� s
irá�nti ke� relem esete�n á há� rom- vágy ne�gykerekü$  sege�dmotoros kere�kpá� r vezete�se� re jogosí�to�  érvényes
vezetői engedély másolata.

- A( tálákí�tá� si  tá�mogátá� s  irá�nti  ke� relem  esete�n  á  vezete�s  felte� teleke�nt  kü� lo� n  jogszábá� ly  álápjá�n  elo$ í�rt
áütomátá  sebesse�gvá� lto� vál,  vágy  má�s  sege�dberendeze�ssel  to� rte�no$  felszerele�se�hez,  á� tálákí�tá� sá�hoz
ige�nyelt  tá�mogátá� s  irá�nti  ke� relem  esete�n  az  átalakítási  támogatás  szükségességét  igazoló
gépjárművezetői alkalmasságot tanúsító szakvélemény fénymásolata.

- Élo$ nyfelte� tellel  rendelkezo$  ke� relmezo$ nek  á  ke�relemhez  melle�kelni  kell  á  kereső  tevékenység
folytatását,  illetve  a  tanulói,  képzési  jogviszony  fennállását  igazoló  dokumentumokát,  á
száke�rto$ i  szervnek  vágy  jogelo$ dje�nek  á  hádigondozá� sro� l  szo� lo�  to� rve�ny  szerinti  hadieredetű
fogyatkozás fennállását igazoló szakvéleménye� t.

- Nem mágyár á� llámpolgá� r, illetve nem bevá�ndorolt vágy letelepedett jogá� llá� sü� , tová�bbá�  nem á mágyár
háto� sá�g á� ltál menekü� ltke�nt vágy hontálánke�nt elismert szeme� ly esete�n á ke�relemhez melle�kelni kell 
a) á tárto� zkodá� si engede� ly má� solátá� t,
b) á tárto� zkodá� s jogcí�me� t igázolo�  egye�b irátokát,
c) á  rokoni  kápcsolátot  igázolo�  irát  má� solátá� t,  ámennyiben  hozzá� tártozo� ke�nt  vá� lik  jogosülttá�  áz

ellá� tá� srá.     

TÁJÉKOZTATÓ  

A jogosültsá�g megá� llápí�tá� sá� rá á to� bbszo� r mo� dosí�tott 102/2011. (VI. 29.) Kormá�nyrendelete álápjá�n kerü� l
sor.

A  szerzési  támogatással  vásárolt  személygépkocsi  kizárólag  a  súlyos  mozgáskorlátozott,  illetve
egyéb fogyatékossággal élő személy érdekében használható.

A rendelet álkálmázá� sá�bán súlyos mozgáskorlátozott 
a) áz á szeme� ly, áki á fogyáte�kos szeme� lyek jogáiro� l e� s ese� lyegyenlo$ se�gü� k biztosí�tá� sá� ro� l szo� lo�  1998. e�vi

XXVI. to� rve�ny (á tová�bbiákbán: Fot.) 23. § (1) bekezde�s e) pontjá álápjá�n mozgá� sszervi fogyáte�kosnák
mino$ sü� l, vágy f) pontjá álápjá�n hálmozottán fogyáte�kosnák mino$ sü� l e� s hálmozott fogyáte�kossá�gái ko� zü� l
legálá�bb áz egyik mozgá� sszervi fogyáte�kossá�g,

b) áz  á  szeme� ly,  áki  á  18.  e� lete�ve� t  nem to� lto� tte  be  e� s  á  mágásább  o� sszegü$  csálá�di  po� tle�krá  jogosí�to�
betegse�gekro$ l e� s fogyáte�kossá�gokro� l szo� lo�  5/2003. (II. 19.) ÉSzCsM rendelet (á tová�bbiákbán: Mr.) 1.
szá�mü�  melle�klete�nek L) pontjá�bán  meghátá� rozott  mozgá� sszervi  fogyáte�kossá�gbán  szenved,  vágy P)
pontjá�bán  meghátá� rozott  to� bbszo� ro� s  e� s  o� sszetett  betegse�gben  szenved  e�s  to� bbszo� ro� s  e� s  o� sszetett
betegse�gei ko� zü� l legálá�bb áz egyik mozgá� sszervi fogyáte�kossá�got okoz,

c) á  4/A.  álcí�m  szerinti  mino$ sí�te� si  rendszer  szerint  á  ko� zlekedo$ ke�pesse�ge�ben  sü� lyosán  ákádá� lyozott
szeme� ly, ámennyiben ez áz á� llápotá vá� rháto� án legálá�bb há� rom e�ven keresztü� l fenná� ll;

Egyéb fogyatékossággal élő személy: áz, áki
a)   fogyáte�kossá�gi tá�mogátá� srá á Fot. 23. § (1) bekezde�s a)-d) vágy h) pontjá álápjá�n jogosült, vágy vákok

szeme� lyi já� ráde�ká� bán re�szesü� l, vágy á Fot. 23. § (1) bekezde�s f) vágy g) pontjá álápjá�n hálmozottán
fogyáte�kosnák mino$ sü� l, kive�ve, há egyik fogyáte�kossá�gá mozgá� sszervi fogyáte�kossá�g,

b)   á 18. e� lete�ve� t nem to� lto� tte be, e� s mágásább o� sszegü$  csálá�di po� tle�krá áz Mr. 1. szá�mü�  melle�klete�nek  K),
M) vágy N)  pontjá álápjá�n jogosült, vágy áz Mr. 1. szá�mü�  melle�klete�nek P) pontjá�bán meghátá� rozott
to� bbszo� ro� s e� s o� sszetett betegse�gben szenved e�s to� bbszo� ro� s e� s o� sszetett betegse�gei ko� zü� l legálá�bb áz
egyik áz Mr. 1. szá�mü�  melle�klete�nek K), M) vágy N) . pontjá szerinti betegse�g, illetve fogyáte�kossá�g.

A személygépkocsi szerzési támogatás formái:
 Ú( j (jelenleg  Süzüki ) szeme� lyge�pkocsi, vágy 
 ü� jnák nem mino$ sü� lo$ , de legfeljebb o� t e�ve forgálombá helyezett szeme� lyge�pkocsi, 
 sege�dmotoros kere�kpá� rnák mino$ sü� lo$ , há� rom- vágy ne�gykerekü$  já� rmü$  (kive�ve qüád), vágy 
 já� rmü$ nek  nem mino$ sü� lo$ ,  sí�k  ü� ton  o� nereje�bo$ l  10  km/o� rá  sebesse�gne� l  gyorsábbán  háládni  nem

ke�pes  ge�pi  meghájtá� sü�  kerekessze�k  szerze�se� re  hászná� lháto�  fel.  (Az  utóbbi  két  támogatást  csak
súlyos mozgáskorlátozottak igényelhetik.)

A személygépkocsi szerzési támogatás mértéke:
a) ü� j já� rmü$  esete�ben 1 000 000 forint, 
b) egye�b esetben á ve� telá� r 60 %-á, de legfeljebb 600 000 forint.
c) A szeme� lyge�pkocsi szerze�si tá�mogátá� s o� sszege sege�dmotoros kere�kpá� rnák mino$ sü� lo$ , há� rom- vágy

ne�gykerekü$  já� rmü$  (kive�ve  qüád)  vágy  ge�pi  meghájtá� sü�  kerekessze�k  vá� sá� rlá� sá  esete�n  á
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tá� rsádálombiztosí�tá� si tá�mogátá� ssál cso� kkentett ve� telá� r 60%-á, de legfeljebb 600.000 Ft. (Erre az
ellátásra csak mozgáskorlátozottak jogosultak.)

A személygépkocsi átalakítási támogatás a személygépkocsinak
a) á  vezete�s  felte� teleke�nt  kü� lo� n  jogszábá� ly  álápjá�n  elo$ í�rt  áütomátá  sebesse�gvá� lto� vál,  vágy  má�s

sege�dberendeze�ssel to� rte�no$  felszerele�se�hez, á� tálákí�tá� sá�hoz, vágy
b) á sü� lyos mozgá� skorlá� tozott szeme� ly szá� llí�tá� sá� t leheto$ ve�  tevo$  á� tálákí�tá� sá�hoz, vágy á biztonsá�gos

szá� llí�tá� sá� t szolgá� lo�  eszko� zzel válo�  ellá� tá� sá�hoz
nyü� jtott hozzá� já� rülá� s. (A támogatásra ezen formájára is csak a súlyosan mozgáskorlátozottak 
jogosultak.)

Mértéke áz á� tálákí�tá� s ko� ltse�ge, de legfeljebb 90 000,- Ft.

A szerzési és átalakítási támogatás egyidejűleg is igényelhető.

Új és használt személygépkocsi vásárlásához a támogatás akkor állapítható meg, ha
a) ke�relmezo$  e� s szá� llí�tá� sá� t vá� llálo�  hozzá� tártozo� já is nyilátkozik árrá vonátkozo� án, hogy á ke�relem

benyü� jtá� sá� t  megelo$ zo$  he� t  e�ven  belü� l  o$  mágá  vágy  rá�  tekintettel  má� s  szeme� ly  nem  re�szesü� lt
szeme� lyge�pkocsi szerze�si tá�mogátá� sbán

b) á keretszá�mrá tekintettel á ko� zlekede�si kedvezme�ny megá� llápí�tháto� , 
c) á  jogszábá� lybán  meghátá� rozott  vezeto$ i  engede� llyel  rendelkezik,  e� s  nem  á� ll  já� rmü$ vezete�sto$ l

eltilto�  jogero$ s  bí�ro� i  í�te� let  vágy  szábá� lyse� rte� si  hátá� rozát  hátá� lyá  álátt,  vágy  szá� llí�tá� sá� t  ve� r  szerinti,
o� ro� kbe  fogádo� -  e� s  nevelo$ szü� lo$ je,  há� zástá� rsá,  e� lettá� rsi  nyilvá�ntártá� sbá  bejegyzett  e� lettá� rsá,  illetve  á
ke�relmezo$ vel  legálá�bb  egy  e�ve  ko� zo� s  há� ztártá� sbán  e� lo$  egyenesá�gi  rokoná  vágy  testve�re,  vágy  á
ko� ze� rdekü$  o� nke�ntes  teve�kenyse�gro$ l  szo� lo�  to� rve�ny  szerinti  o� nke�ntes  jogviszonybán  ve�gzo$  szeme� ly
vá� lláljá, ámennyiben nem á� ll já� rmü$ vezete�sto$ l eltilto�  jogero$ s bí�ro� i í�te� let vágy szábá� lyse� rte� si hátá� rozát
hátá� lyá álátt;

d) ü� j  vágy  hászná� lt  já� rmü$  szerze�se� re  irá�nyülo�  ke� relem  esete�n  vá� lláljá  áz  ádá� sve� teli  szerzo$ de�s
megko� te� se� t.

Segédmotoros  kerékpárnak  minősülő,  három-  vagy  négykerekű  jármű  (kivéve  quad)  vagy  gépi
meghajtású kerekesszék vásárlása esetén a támogatás akkor állapítható meg, ha
á) ke�relmezo$  nyilátkozik árrá vonátkozo� án, hogy á ke�relem benyü� jtá� sá� t megelo$ zo$  he� t e�ven belü� l o$  mágá

vágy rá�  tekintettel má� s szeme� ly nem re�szesü� lt szeme� lyge�pkocsi szerze�si tá�mogátá� sbán;
b) á keretszá�mrá tekintettel á ko� zlekede�si kedvezme�ny megá� llápí�tháto� ;
c) sege�dmotoros  kere�kpá� rnák  mino$ sü� lo$  já� rmü$  esete�n  rendelkezik  á  jogszábá� ly  á� ltál  meghátá� rozott

vezeto$ i engede� llyel.

Átalakítási támogatás akkor állapítható meg, ha
á) ke�relmezo$  nyilátkozik árrá vonátkozo� án, hogy á ke�relem benyü� jtá� sá� t megelo$ zo$  he� t e�ven belü� l o$  mágá

vágy rá�  tekintettel má� s szeme� ly nem re�szesü� lt á� tálákí�tá� si tá�mogátá� sbán;
b) á keretszá�mrá tekintettel á ko� zlekede�si kedvezme�ny megá� llápí�tháto� ;
c) ge�pjá� rmü$ vezeto$ i  álkálmássá�gá� t  áz  á� tálákí�tá� s  elo$ í�rá� sá�vál  á  rehábilitá� cio� s  szákigázgátá� si  szerv  vágy

jogelo$ dje megá� llápí�tottá.

Előnyfeltétellel nem rendelkező kérelmező csak akkor részesíthető közlekedési kedvezményben,
ha  valamennyi  előnyfeltétellel  rendelkező  igénylő  jogosultságát  megállapították,  és  ez  a
keretszámot nem merítette ki. 

A  tá�mogátá� s  megá� llápí�tá� sá  irá�nti  ke� relmet  á  Bá� cs-Kiskün  Megyei  Kormá�nyhivátál  Kecskeme� ti  Já� rá� si
Hivátálá�ná� l vágy á Kormá�nyáblákná� l lehet elo$ terjeszteni minden év március 31-ig, illetve és szeptember
30-ig. (A ke�relem benyü� jtá� sákor ke�relmezo$  szeme� lyes megjelene�se� t á jogszábá� ly nem í�rjá elo$ , í�gy ce� lszerü$
ázt – melle�kletekkel együ� tt - postái ü� ton ko� nyvelt kü� ldeme�nyke�nt á hivátál cí�me�re megkü� ldeni.) A Hivátál á
má� rciüs 31-ig benyü� jtott ke� relmekro$ l  jü� niüs 15-ig, á szeptember 30-ig benyü� jtott ke� relmekro$ l december
15-ig – áz á� ltálá le� trehozott bizottsá�g ve� leme�nye�nek kike�re� se�vel e� s á keretszá�mnák á figyelembeve� tele�vel –
do� nt á tá� rgye�vi jogosültsá�gokro� l.

A kérelem  előterjeszthető
 Postai úton: á Bá� cs-Kiskün Megyei Kormá�nyhivátál Szociá� lis e� s  Gyá�mü� gyi Osztá� ly 6000 Kecskeme� t,

Jo� zsef Attilá ütcá 4.
 Személyesen: á Bá� cs-Kiskün Megyei Kormá�nyhivátál Szociá� lis e� s Gyá�mü� gyi Osztá� ly (6000 Kecskeme� t,

Jo� zsef Attilá ütcá 4.)
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Új és használt gépkocsi esetében á tá�mogátá� s felhászná� lá� sá csák á ko� zremü$ ko� do$  szervezettel – á
Düná Lí�zing Pe�nzü� gyi Szolgá� ltáto�  Zrt-vel – vágy ánnák á konzorciümi szerzo$ de�sben megjelo� lt tágjá� vál
vágy  áz  áüto� kereskedo$ vel  ko� to� tt  adásvételi szerződés kerete�ben  to� rte�nik,  s  á  tülájdon-á� tszá� llá� s
te�nye�re  figyelemmel  á  tá�mogátott  ge�pkocsirá  vonátkozo� án  3  éves  elidegenítési  tilalom  kerül
bejegyzésre. 

KERESŐ  TEVÉKENYSÉGET  FOLYTATÓ: á  foglálkoztátá� s  elo$ segí�te�se�ro$ l  e�s  á  münkáne� lkü� liek
ellá� tá� sá� ro� l szo� lo�  1991. e�vi IV. to� rve�ny
 58. § (5) bekezde�s e) pontjá szerinti teve�kenyse�get ve�gzo$  szeme� ly, ázzál, hogy á ko� ze� rdekü$  o� nke�ntes

teve�kenyse�g is kereso$  teve�kenyse�gnek mino$ sü� l,  há áz o� nke�ntes szerzo$ de�st  legálá�bb egy e�vre vágy
hátá� rozátlán  ido$ re  ko� to� tte�k,  e� s  áz  o� nke�ntes  á  ko� ze� rdekü$  o� nke�ntes  teve�kenyse�gro$ l  szo� lo�  to� rve�ny
álápjá�n ellenszolgá� ltátá� snák nem mino$ sü� lo$  jüttátá� sbán re�szesü� l,

 álápjá�n  münkáne� lkü� li  já� ráde�kbán,  á� llá� skerese�si  já� ráde�kbán,  á� llá� skerese�si  sege� lyben,  vá� llálkozo� i
já� ráde�kbán vágy ke�pze�si tá�mogátá� ske�nt nyü� jtott keresetpo� tlo�  jüttátá� sbán re�szesü� lo$  szeme� ly.

Az Flt. 58. § (5) bek. e)pontjá álápjá�n kereso$  teve�kenyse�g minden olyán münkáve�gze�s, ámelye�rt dí�jázá� s já� r,
tová�bbá�  kereso$  teve�kenyse�get folytáto� nák kell tekinteni ázt á szeme� lyt is, áki kü� lo� n to� rve�ny szerint egye�ni
vá� llálkozo� nák mino$ sü� l, válámint áki gázdásá�gi tá� rsásá�g teve�kenyse�ge�ben szeme� lyes ko� zremü$ ko� de�s vágy
melle�kszolgá� ltátá� s  kerete�ben  to� rte�no$  münkáve�gze�s  ü� tjá�n  vesz  re�szt,  illetve  áki  á  tá� rsásá�g  vezeto$
tisztse�gviselo$ je vágy á tá� rsásá�gi szerzo$ de�sben ko� zremü$ ko� de�si/münkáve�gze�si ko� telezettse�ge/jogá fel ván
tü� ntetve. 

Kereső tevékenység   - áz 1-5. pontbán foglálták figyelembeve� tele�vel -  
1. áz  olyán  münkáve�gze�s,  ámelye�rt  jogszábá� ly  álápjá�n  tiszteletdí�j  já� r,  ákkor  mino$ sü� l  kereso$

teve�kenyse�gnek,  há  á  hávi  tiszteletdí�j  me�rte�ke  á  ko� telezo$  legkisebb  münkábe�r  30  szá� zále�ká� t
megháládjá.

2. á  mezo$ gázdásá�gi  o$ stermelo$ i  igázolvá�nnyál  folytátott  teve�kenyse�g  ákkor  mino$ sü� l  kereso$
teve�kenyse�gnek, há áz ábbo� l szá� rmázo�  beve� telt á szeme� lyi jo� vedelemádo� ro� l szo� lo�  szábá� lyok szerint á
jo� vedelem kiszá�mí�tá� sá�ná� l figyelembe kell venni.

3. á kü� lo� n to� rve�ny álápjá�n nevelo$ szü� lo$ i jogviszony kerete�ben ve�gzett teve�kenyse�g nem mino$ sü� l kereso$
teve�kenyse�gnek.

4. á szociá� lis szo� vetkezet tágjá á� ltál á szo� vetkezetben ve�gzett szeme� lyes ko� zremü$ ko� de�s ákkor mino$ sü� l
kereso$  teve�kenyse�gnek,  há  á  szeme� lyes  ko� zremü$ ko� de�s  ellene�rte�keke�nt  megszerzett  beve� tel
megháládjá á szeme� lyi jo� vedelemádo� ro� l szo� lo�  to� rve�ny álápjá�n áz ádo� mentes beve� tel e� rte�khátá� rá� t.

TANULÓI, ILLETVE KÉPZÉSI JOGVISZONYBAN ÁLLÓ:
á) á korái fejleszte�sben e�s gondozá� sbán re�szesü� lo$  gyermek, 
b) á bo� lcso$ de gondozottjá, 
c) á ko� zoktátá� si inte�zme�ny neveltje vágy tánülo� já, 
d) á felso$ oktátá� si inte�zme�ny hállgáto� já, 
e) áz á kiskorü�  gyermek, áki szeme� lyes gondoskodá� st nyü� jto�  szociá� lis, válámint á gyermek hábilitá� cio� já� t,

rehábilitá� cio� já� t, fejleszto$  foglálkoztátá� sá� t szolgá� lo�  egye�b inte�zme�ny gondozá� s, nevele�s, oktátá� s ce� ljá�bo� l
to� rte�no$  rendszeres lá� togáto� já, felte�ve, hogy gondozá� sá, nevele�se, oktátá� sá á hát ho� nápot megháládjá,

f) áz á kiskorü�  gyermek, ákinek ege�szse�ge mego$ rze�se miátt gyo� gyí�to�  inte�zetbe to� rte�no$  szá� llí�tá� sá hávontá
legálá�bb ke� t álkálommál szü� kse�ges,

g) áz á� tke�pze�sben re�szesü� lo$  á� llá� skereso$ . 

KÖZÉRDEKŰ  ÖNKÉNTES  TEVÉKENYSÉG o� nke�ntes  jogviszony  kerete�ben  ve�gezheto$ ,  ámely  á  fogádo�
szervezet e� s áz o� nke�ntes ko� zo� tt megko� to� tt o� nke�ntes szerzo$ de�ssel jo� n le� tre. Fogadó szervezet lehet to� bbek
ko� zo� tt  á  helyi  e� s  nemzetise�gi  o� nkormá�nyzát,  á  ko� ltse�gvete�si  szervek,  civil  e� s  ko� zhásznü�  szervezetek,
egyhá�zi  jogi  szeme� ly,  szociá� lis,  gyermekve�delmi,  ege�szse�gü� gyi  szolgá� ltáto� ,  oktátá� si  vágy  ko� zmü$ velo$ de�si
inte�zme�ny.
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