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A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló új Kormányrendelet, a 

102/2011. (VI.29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 2011. július 2. napján lépett 

hatályba. 
 

A Kormányrendelet hatályba lépésével egyidejűleg a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 
kedvezményeiről szóló „régi” Kormányrendelet a 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet hatályát vesztette 

azzal, hogy a közlekedési támogatásra (pénzbeli támogatás, az ún. „benzinpénz”) vonatkozó szabályokat 

2012. december 31-ig alkalmazni kell. A közlekedési támogatás megállapítására vonatkozó szabályok tehát 
2012. december 31. napjáig változatlanok, azonban közlekedési támogatást kizárólag azon személyek 

igényelhetnek majd, akik a 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet szerint 2011. július 2. napját megelőzően 

kiállított érvényes I. fokú vagy II. fokú orvosi szakvéleménnyel rendelkeznek. 
 

A Kormányrendelet 2011. július 2.-án történő hatályba lépése jelentős változásokat eredményezett a 

szerzési, illetve az átalakítási támogatás jogosultsági feltételeiben, a jogosultság megállapítása iránti 

eljárásban, a támogatás felhasználásának feltételeiben.  

 

A Kormányrendelet értelmében a közlekedési kedvezménynek a szerzési támogatás és az átalakítási 

támogatás minősül, amelyek a súlyos mozgáskorlátozott személyeknek állapíthatóak meg. 

 

A szerzési és átalakítási támogatás iránti kérelmet 2011. évben szeptember 15. napjáig, ezt követő 

években tárgyév március 31. napjáig lehet előterjeszteni a súlyos mozgáskorlátozott személy 

lakóhelye (állandó lakcím) szerint illetékes Szociális és Gyámhivatalhoz (postai úton, vagy 

személyesen). A Szociális és Gyámhivatal a szerzési, illetve az átalakítási támogatás iránti 

kérelmekről 2011. évben október 15. napjáig, ezt követő években tárgyév május 31. napjáig dönt az 
általa összehívott bizottság javaslata alapján. (A bizottság tagjai: a Mozgáskorlátozottak Országos 

Egyesülete által meghatalmazott személy, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által felkért vagy 

kijelölt személy, továbbá a Szociális és Gyámhivatal által felkért személy.) 

 

A Kormányrendelet alapján közlekedési kedvezményben részesíthető - amennyiben nemzetközi szerződés 

eltérően nem rendelkezik - az ellátás igénylésének időpontjában a Magyar Köztársaság területén élő súlyos 

mozgáskorlátozott 

a) magyar állampolgár, 

b) bevándorolt vagy letelepedett jogállású, továbbá a magyar hatóság által menekültként vagy 

hontalanként elismert személy, 

c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 

törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, 

amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás 

és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok 

személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel 

rendelkezik, (a kérelemhez mellékelni kell a tartózkodás jogcímét igazoló iratot) 

d) a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU 

Kék Kártyával) rendelkező és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény 

szerint bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár (a 

kérelemhez mellékelni kell a tartózkodás jogcímét igazoló iratot). 
 

A Kormányrendelet 2.§-a értelmében súlyos mozgáskorlátozottnak az alábbi személyek minősülnek: 

a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a 

továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősülő súlyosan 

fogyatékos személy, 

b) a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és 

fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. számú mellékletének L) pontjában 

meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenvedő személy, 

c) a BNO kód XIII. főcsoportjába (csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei) tartozó vezető 

diagnózisra tekintettel a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy jogelődje (Országos 

Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet) által megállapított, legalább 40%-os egészségkárosodással 
rendelkező személy; 
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A kérelemhez minden esetben csatolni kell a súlyos mozgáskorlátozottság tényét megalapozó, 

fentiekben ismertetett irat másolatát. 

 

A szerzési támogatás (Kormányrendelet 4. § (1) bekezdés) 

a) a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő 

személygépkocsi, vagy 

b) a súlyos mozgáskorlátozott személy speciális igényeinek megfelelő műszaki feltételekkel rendelkező, 

újnak nem minősülő, de legfeljebb négy éve forgalomba helyezett személygépkocsi (a, és b, továbbiakban 

együtt személygépkocsi szerzési támogatás), vagy 

c) segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű (továbbiakban: segédmotoros 

kerékpár), vagy 

d) járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi 

meghajtású kerekesszék (továbbiakban: kerekesszék) 

szerzésére használható fel, a vételár megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás. 

 

A személygépkocsi átalakítási támogatás a személygépkocsinak (Kormányrendelet 5. § (1) bekezdés) 

a) a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más 

segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, vagy 

b) a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos 

szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához nyújtott hozzájárulás. 

 

A kérelemben pontosan meg kell jelölni, hogy melyik típusú szerzési, illetve átalakítási támogatást 

kérik. A szerzési és átalakítási támogatás egyidejűleg igényelhető. 

 

A szerzési és átalakítási támogatásra (továbbiakban együtt: közlekedési kedvezmény) a súlyos 

mozgáskorlátozott személy jogosult, ha 
a) a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül ő maga vagy rá tekintettel más személy nem 

részesült a kérelem szerinti közlekedési kedvezményben, és 

b) a keretszámra és az előnyben részesíthető feltételekre tekintettel a közlekedési kedvezmény 

számára megállapítható, és 

c) a személygépkocsi szerzési támogatás esetben önálló személygépkocsi használó vagy szállítást 

végző személy szállítja, 

d) a segédmotoros kerékpár, kerekesszék igénylése és a vezetés feltételeként előírt automata 

sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához igényelt 

támogatás esetében önálló személygépkocsi használó, 

e) a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos 

szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához igényelt átalakítási támogatás esetében szállítást 

végző személy szállítja.  

 

Önálló személygépkocsi használó: az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki 

a) gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy 

b) segédmotoros kerékpár vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy 

c) a gépjárműnek a vezetés elősegítése érdekében átalakítási támogatás esetében a gépjárművezetői 

alkalmasságát az átalakítás előírásával a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy jogelődje 

(Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet) megállapította, 

és nem áll járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt; 

 

Szállítást végző személy: a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását 

írásbeli nyilatkozatban vállaló, gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkező 

a) vér szerinti, örökbefogadó- és nevelőszülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs, 

b) a súlyos mozgáskorlátozott személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő vér szerinti, 

örökbefogadott és nevelt gyermek, vagy testvér, 

amennyiben nem áll a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt. 

 

A kérelemhez csatolni kell  

- az érvényes vezetői engedély másolatát, illetve az átalakítás előírásával megállapított 

gépjárművezetésre való alkalmasságról szóló szakvélemény másolatát,  

- nyilatkozatot arról, hogy az önálló gépkocsi használó, illetve a szállítást vállaló személy nem 

áll a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt, 
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- a szállítást végző személy írásbeli nyilatkozatát, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személy 

szállítását vállalja, valamint  

- a szállítást vállaló és a mozgáskorlátozott személy közötti hozzátartozói kapcsolatról 

nyilatkozatot és az azt igazoló irat másolatát, valamint a közös háztartásban élést igazoló 

dokumentum fénymásolatát, 

- a súlyos mozgáskorlátozott személy és a szállítását vállaló személy nyilatkozatát arról, hogy a 

kérelem benyújtását megelőző 7 éven belül sem  ő maga, sem rá tekintettel más személy 

szerzési, illetve átalakítási támogatásban nem részesült. 
 

A közlekedési kedvezmény megállapításánál előnyben kell részesíteni azt a súlyos mozgáskorlátozott 

személyt, aki 
a) kereső tevékenységet folytat, 

b) tanulói, képzési jogviszonyban áll, 

c) nyilatkozata szerint 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevel, vagy 

d) honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos mozgáskorlátozottá. 

(Előnyben nem részesíthető súlyos mozgáskorlátozott személy csak akkor részesíthető közlekedési 

kedvezményben, ha valamennyi, előnyben részesíthető és a jogszabályi feltételeknek megfelelő kérelem 

alapján megállapították a jogosultságot, és ez a keretszámot nem merítette ki.) 

 
Az előnyben részesíthető feltételek meglétét igazolni kell. Azon személyek esetében, akik honvédelmi 

kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben váltak súlyos mozgáskorlátozottá a Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy jogelődje (Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet) 

hadigondozásról szóló törvény szerinti hadieredetű fogyatkozás fennállását igazoló szakvéleményét kell 

csatolni. 

 

A támogatás felhasználása két formában történik: 

 az új járműnek minősülő személygépkocsi, illetve újnak nem minősülő, legfeljebb 4 éve 

forgalomba helyezett személygépkocsi szerzési támogatás esetében a közbeszerzési eljárás útján 

kiválasztott finanszírozó szervezettel kötött lízingszerződés keretében,  

 a segédmotoros kerékpár, és kerekesszék szerzési támogatás, valamint átalakítási támogatás 

esetében a Szociális és Gyámhivatal által kiállított utalvány vételárba vagy az átalakítás költségébe 

történő beszámításával. 

 

A lízingszerződés formájában történő felhasználás esetén a lízingszerződés megkötése céljából az önálló 

személygépkocsi használót vagy a szállítást végző személyt a finanszírozó szervezet keresi meg a 

jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követően 15 napon belül. 

 

A kérelemhez csatolni kell az önálló személygépkocsi használó vagy a szállítást végző személy 

nyilatkozatát arról, hogy vállalja a személygépkocsi szerzési támogatásnak a közbeszerzési eljárás 

keretében kiválasztott finanszírozó szervezettel kötött lízingszerződés keretében történő 

felhasználását. 
A lízingszerződést 3 éves futamidővel kell megkötni, a megállapított szerzési támogatás összegének 

levonásával a vételárból fennmaradó összegre.  

Ha a lízingszerződés a határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül nem jön létre, a szerzési 

támogatás nem folyósítható.  

 

Utalvány formájában történő felhasználás esetében az utalványt a Szociális és Gyámhivatal a jogosultságot 

megállapító határozatának jogerőre emelkedését követő 15 napon belül állítja ki, az utalványt azonban csak 

segédmotoros kerékpár, kerekesszék vásárláshoz, illetve személygépkocsi átalakítására lehet felhasználni.  

A segédmotoros kerékpár, illetve kerekesszék az utalvány kiállítását követően vásárolható meg, a 

személygépkocsi pedig ezt követően alakítható át. Az utalvány kiállítása előtti megvásárlás vagy átalakítás 

esetén a közlekedési kedvezmény nem folyósítható.  

Az utalvány a kiállítástól számított 6 hónapig használható fel.  

 

A szerzési támogatás mértéke 

a) a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő 

személygépkocsi esetében 900 000 forint, 

b) egyéb esetben a vételár 60%-a, de legfeljebb 600 000 forint. 

A vételárnak a társadalombiztosítási támogatással csökkentett vételár minősül. 

A személygépkocsi átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 90 000 forint. 
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Egyéb jogszabályi előírások: 
A Kormányrendelet alkalmazásban: 

Tanulói, képzési jogviszonyban állónak minősül: 

- a korai fejlesztésben és gondozásban részesülő gyermek, 

- a bölcsőde gondozottja, 

- a közoktatási intézmény neveltje vagy tanulója, 

- a felsőoktatási intézmény hallgatója, 

- az a kiskorú gyermek, aki személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermek 

habilitációját, rehabilitációját, fejlesztő foglalkoztatását szolgáló egyéb intézmény gondozás, 

nevelés, oktatás céljából történő rendszeres látogatója - feltéve, hogy gondozása, nevelése, oktatása 

a hat hónapot előreláthatólag meghaladja -, 

- az a kiskorú gyermek, akinek egészsége megőrzése miatt gyógyító intézetbe történő szállítása 

havonta legalább két alkalommal szükséges, 

- az átképzésben részesülő álláskereső; 

Kereső tevékenységet folytatónak minősül: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 

ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

- 58. § (5) bekezdés e) pontja szerinti tevékenységet végző személy, azzal, hogy a közérdekű 

önkéntes tevékenység is kereső tevékenységnek minősül, ha az önkéntes szerződést legalább egy 

évre vagy határozatlan időre kötötték, és az önkéntes a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 

törvény alapján ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatásban részesül, 

- alapján munkanélküli járadékban, álláskeresési járadékban, álláskeresési segélyben, vállalkozói 

járadékban vagy képzési támogatásként nyújtott keresetpótló juttatásban részesülő személy; 

Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha 

élettársa van, azzal, hogy a házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha lakcímük különböző; 

 

Amennyiben a szerzési és/vagy átalakítási támogatás igénylésével, megállapításával, felhasználásával 

kapcsolatban kérdés merül fel keresse bizalommal a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatala munkatársait telefonon a 22/526-931 vagy a 22/526-930 számon, vagy személyesen 

ügyfélfogadási időben. 

A Szociális és Gyámhivatal elérhetősége: 

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14. III. emelet  

e.mail: gyamhivatal@fejer.kdrkh.hu 

honlap: www.fejerkozig.helyinfo.hu 

 

A Szociális és Gyámhivatal ügyfélfogadási rendje: 

hétfő-csütörtök: 8.00-11.30 és 13.00-15.30 

péntek:8.00-11.30 

 

 

Székesfehérvár, 2011. július 7. 

 

 

       Fejér Megyei Kormányhivatal  

   Szociális és Gyámhivatala  
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