
  
  

KKÉÉRREELLEEMM  
  

közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához 
 

 
1. A súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy (továbbiakban: 

kérelmező) személyes adatai  
 

Neve: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Születési neve:   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Születési hely, év, hó, nap: ……………………………………………………………………………………………………… 
Lakcímkártyán szereplő lakóhely (irányítószámmal): …………………………………….……………………… 
Lakcímkártyán szereplő tartózkodási hely (irányítószámmal): ………………………….…………………… 
Telefonszám (nem kötelező megadni): …………………………………………………………………………………… 
Állampolgárság: ………………………………………………………………………………...................................................... 
Nem magyar állampolgár esetén Magyarország területén élés jogcíme: ………… 
Amennyiben a kérelmező kiskorú, vagy gondnokság alatt áll, meg kell adni a törvényes képviselő/ 
gondnok nevét, címét: ………………………………………………………........................................ 
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! 
 

súlyos mozgáskorlátozottság egyéb fogyatékosság: 

látási fogyatékos 
hallási fogyatékos 
értelmi fogyatékos 
autista 

 
halmozottan fogyatékos kérelmező esetén a 
fogyatékosság típusai: 

 
…………………….. 

 
…………………… 

 
 
(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) a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő 
személygépkocsi (továbbiakban: új gépkocsi), vagy 

b) újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi (továbbiakban: 
használt gépkocsi), vagy 

c) *segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, kivéve a quad, vagy 
d) *járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem 

képes gépi meghajtású kerekesszék.  
* 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/
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SZEMÉLYGÉPKOCSI ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS  
(Szerzési támogatással egyidejűleg is igényelhető) 

 
a) *a gépkocsinak a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, 

vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, vagy 
b) *a gépkocsinak a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításhoz, illetve a 

biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához. 
 

*csak súlyos mozgáskorlátozott személyek igényelhetik 
 

 
 

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

 
Alulírott felelősségem tudatában nyilatkozom: (a megfelelő részt aláhúzással kell jelölni!) 
 

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 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: ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
Születési neve: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Születési hely, év, hó, nap: …………………………………………………………………….......................................................... 
Állampolgárság: ………………………………………………………………………………............................................................... 
Nem magyar állampolgár esetén Magyarország  területén élés jogcíme: …………………………………………. 
Lakcímkártyán szereplő lakóhely (irányítószámmal): …………………………….……….……………………………. 
Lakcímkártyán szereplő tartózkodási hely (irányítószámmal): ………………………….……………… …………. 
Telefonszám (nem kötelező, de célszerű megadni): …………………….…………………………………………………. 
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6. A súlyos mozgáskorlátozott és a vezetői engedéllyel nem rendelkező kérelmező szállítást vállaló 

személy között fennálló kapcsolat (Csak új vagy használt gépkocsi vásárlásához igényelt támogatás 
esetén kell kitölteni, ha a súlyos mozgáskorlátozott kérelmező vezetői engedéllyel nem 
rendelkezik. A fennálló kapcsolatot karikázással kell jelölni.)  

 
A szállítást vállaló személy a kérelmező… 
a) vér szerinti szülője 
b) örökbefogadó- és nevelőszülője 
c) házastársa 
d) élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettársa 
e) előzőekben nem említett egyenesági rokona vagy testvére  (közös háztartásban élés kezdő 
időpontja………………….…………..…………)* 
f) a szállítást a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerint önkéntes jogviszonyban 
végző személy vállalja. 
 

 
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 feltételek esetén az igény-kielégítés sorrendjének 
meghatározásához. Kitöltése nem kötelező) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
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 
 
Aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy a Duna Lízing Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (székhelye: 1013 
Budapest, Krisztina körút 32., cégjegyzékszáma: Cg.01-10-047810) és az általa képviselt konzorcium 
tagjai, azaz a Lehetőségautó Kft. (székhelye: 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 21., cégjegyzékszáma: 
Cg.01-09-993160) a Magyar Suzuki Zrt. (székhelye: 2500 Esztergom, Schweidel József utca 52/A., 
cégjegyzékszáma: Cg.11-10-001371), valamint a Signal Biztosító Zrt. (székhelye: 1123 Budapest, 
Alkotás utca 50., cégjegyzékszáma: Cg.01-10-042159) (a továbbiakban együtt: Konzorcium) a jelen 
kérelemben rögzített adataimat megismerjék, és a hozzájárulásban meghatározottak szerint az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően kezeljék. 
 
Az adatkezelés célja a Konzorciumnak a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 
kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szerinti támogatásokkal összefüggő 
adatbázisa megteremtése és fenntartása, azok igénybe vételi lehetőségével és feltételeivel kapcsolatos 
névre szóló megkeresés, valamint tájékoztatás. 
 
Hozzájárulásom alapján a konzorciumot képviselő Duna Lízing Pénzügyi Szolgáltató Zrt., valamint a 
Lehetőségautó Kft. a jelen kérelemben rögzített adataimat a fenti célból felhasználhatják, jogosultak 
engem személyesen, telefonon, postai küldemény, elektronikus levél, vagy az előbbiekkel egyenértékű 
kommunikációs eszköz (szórólap, címzett DM levél, eDM) útján a szerzési támogatás igénylésével 
kapcsolatos információkról, illetve reklám- és marketingakciókról tájékoztatni. 
 
Adatszolgáltatásom és hozzájáruló nyilatkozatom önkéntes. Hozzájáruló nyilatkozatom bármikor, 
korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a Duna Lízing Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 
részére a fenti címre küldött nyilatkozattal. Jogaim megsértése esetén a jogsértő ellen bírósághoz 
fordulhatok. 
 
 
 
Kelt: ………………………………., ……….év. …………………..hó ……… nap 
 
 
 
    …………………………………………….                                                         …………………………………………… 
kérelmező/törvényes képviselője aláírása     szállítást vállaló személy aláírása 
     (fogyatékossággal élő személy)     
 
 
 
* 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: 

 a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 
19.) ESzCsM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott, hatályos (orvosi)  igazolás másolatát. (A 
Magyar Államkincstár által kiadott, az emelt összegű családi pótlék folyósítását bizonyító 
hatósági bizonyítvány jelen eljárásban nem fogadható el.) 

 Súlyos mozgáskorlátozott kérelmező esetében - amennyiben az előző pontban meghatározott irat nem 
áll rendelkezésre – csatolni kell a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének 
minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat. 

 

Nagykorú kérelmező esetén a kérelemhez csatolni kell: 

 A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 
szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat másolatát*, vagy a 
megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolatát, vagy 

 a szakértői szerv által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott hatályos szakvélemény másolatát, 
vagy 

 a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozatát, vagy a vakok személyi 
járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap másolatát. 
 

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

 
1. a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre 

álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat, valamint 
 

2. a háziorvos által kiállított „ORVOSI BEUTALÓ az orvosszakértői szervhez, illetve FOB-hoz a 
munkaképesség-változás vagy a keresőképesség felülvéleményezése céljából” elnevezésű 
nyomtatvány megküldését, melyen elengedhetetlen az ÖNÁLLÓ ÉLETVITEL-re, valamint az 
ÖNKISZOLGÁLÁSI KÉPESSÉG-re vonatkozó rész kitöltése. 

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

A közlekedőképesség súlyos akadályozottságának hiányára alapozott elutasító döntés jogerőre 
emelkedését, vagy a rehabilitációs hatóság vagy rehabilitációs szakértői szerv közlekedőképesség 
minősítésére vonatkozó szakvéleménye kiállítását követő 12 hónapon belül csak akkor 
végezhető el a vizsgálat, ha a kezelőorvos igazolja, hogy az igénylő állapota az elutasítás óta 
rosszabbodott; egyébként a kérelmet vissza kell utasítani. 

 
 
*Amennyiben Ön a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat másolatát nem 
csatolta, kérheti annak a hatóság által történő beszerzését. Ebben az esetben nyilatkoznia kell a 
fogyatékossági támogatást folyósító hatóság megnevezéséről és címéről: 
Hatóság megnevezése, címe:   …………………………………………………………………………………. 

 
Egyéb csatolandó mellékletek: 

 
- Új vagy használt gépkocsi vásárlásához igényelt támogatás iránti kérelem esetén a súlyos 

mozgáskorlátozott vagy a szállítást végző személy érvényes vezetői engedélyének fénymásolata. 
- Új vagy használt gépkocsi vásárlásához igényelt támogatás iránti kérelem esetén, ha kérelmező vezetői 

engedéllyel nem rendelkezik 
- a szállítást vállaló személlyel fennálló hozzátartozói kapcsolat fennállását igazoló irat (születési 

vagy házassági anyakönyvi kivonat fénymásolata, hatósági határozat az örökbefogadásról, 
nevelőszülőség tényéről) 

- a szállítást a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerint önkéntes jogviszonyban 
végző személy vállalása esetén az önkéntes szerződés fénymásolata; 

- amennyiben a szállítást az élettárs vállalja az élettársi nyilvántartásról szóló bejegyzést 
(közjegyzői irat); 
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- egyenesági rokon vagy testvér szállításának vállalása esetén a közös háztartásban élésről 

nyilatkozat 
- Segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű vásárlásához igényelt támogatás 

iránti kérelem esetén a három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár vezetésére jogosító érvényes 
vezetői engedély másolata. 

- Átalakítási támogatás iránti kérelem esetén a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt 
automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához 
igényelt támogatás iránti kérelem esetén az átalakítási támogatás szükségességét igazoló 
gépjárművezetői alkalmasságot tanúsító szakvélemény fénymásolata. 

- Előnyfeltétellel rendelkező kérelmezőnek a kérelemhez mellékelni kell a kereső tevékenység 
folytatását, illetve a tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentumokat, a 
szakértői szervnek vagy jogelődjének a hadigondozásról szóló törvény szerinti hadieredetű 
fogyatkozás fennállását igazoló szakvéleményét. 

- Nem magyar állampolgár, illetve nem bevándorolt vagy letelepedett jogállású, továbbá nem a magyar 
hatóság által menekültként vagy hontalanként elismert személy esetén a kérelemhez mellékelni kell  
a) a tartózkodási engedély másolatát, 
b) a tartózkodás jogcímét igazoló egyéb iratokat, 
c) a rokoni kapcsolatot igazoló irat másolatát, amennyiben hozzátartozóként válik jogosulttá az 

ellátásra.      
 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

A jogosultság megállapítására a többször módosított 102/2011. (VI. 29.) Kormányrendelete alapján kerül 
sor. 
 
A szerzési támogatással vásárolt személygépkocsi kizárólag a súlyos mozgáskorlátozott, illetve 
egyéb fogyatékossággal élő személy érdekében használható. 
 
A rendelet alkalmazásában súlyos mozgáskorlátozott  
a) az a személy, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 

XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak 
minősül, vagy f) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai közül 
legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság, 

b) az a személy, aki a 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra jogosító 
betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 1. 
számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy P) 
pontjában meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved és többszörös és összetett 
betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz, 

c) a 4/A. alcím szerinti minősítési rendszer szerint a közlekedőképességében súlyosan akadályozott 
személy, amennyiben ez az állapota várhatóan legalább három éven keresztül fennáll; 

 
Egyéb fogyatékossággal élő személy: az, aki 
a)   fogyatékossági támogatásra a Fot. 23. § (1) bekezdés a)-d) vagy h) pontja alapján jogosult, vagy vakok 

személyi járadékában részesül, vagy a Fot. 23. § (1) bekezdés f) vagy g) pontja alapján halmozottan 
fogyatékosnak minősül, kivéve, ha egyik fogyatékossága mozgásszervi fogyatékosság, 

b)   a 18. életévét nem töltötte be, és magasabb összegű családi pótlékra az Mr. 1. számú mellékletének K), 
M) vagy N) 1. pontja alapján jogosult, vagy az Mr. 1. számú mellékletének P) pontjában meghatározott 
többszörös és összetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az 
egyik az Mr. 1. számú mellékletének K), M) vagy N) 1. pontja szerinti betegség, illetve fogyatékosság. 

 
 
A személygépkocsi szerzési támogatás formái: 

 Új (jelenleg  Suzuki ) személygépkocsi, vagy  
 újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi,  
 segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű (kivéve quad), vagy  
 járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem 

képes gépi meghajtású kerekesszék szerzésére használható fel. (Az utóbbi két támogatást csak 
súlyos mozgáskorlátozottak igényelhetik.) 

 
A személygépkocsi szerzési támogatás mértéke: 

a) új jármű esetében 1 000 000 forint,  
b) egyéb esetben a vételár 60 %-a, de legfeljebb 600 000 forint. 
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c) A személygépkocsi szerzési támogatás összege segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy 

négykerekű jármű (kivéve quad) vagy gépi meghajtású kerekesszék vásárlása esetén a 
társadalombiztosítási támogatással csökkentett vételár 60%-a, de legfeljebb 600.000 Ft. (Erre az 
ellátásra csak mozgáskorlátozottak jogosultak.) 

 
A személygépkocsi átalakítási támogatás a személygépkocsinak 

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 támogatásra ezen formájára is csak a mozgáskorlátozottak jogosultak.) 

Mértéke az átalakítás költsége, 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) kérelmező és szállítását vállaló hozzátartozója is nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a kérelem 

benyújtását megelőző hét éven belül ő maga vagy rá tekintettel más személy nem részesült 
személygépkocsi szerzési támogatásban 

b) a keretszámra tekintettel a közlekedési kedvezmény megállapítható,  
c) a jogszabályban meghatározott vezetői engedéllyel rendelkezik, és nem áll járművezetéstől eltiltó 

jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt, vagy szállítását vér szerinti, örökbe 
fogadó- és nevelőszülője, házastársa, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettársa, illetve a 
kérelmezővel legalább egy éve közös háztartásban élő egyenesági rokona vagy testvére, vagy a 
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes jogviszonyban végző személy 
vállalja, amennyiben nem áll járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat 
hatálya alatt; 

d) új vagy használt jármű szerzésére irányuló kérelem esetén vállaljaz adásvételi szerződés megkötését. 
 
Segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű (kivéve quad) vagy gépi 
meghajtású kerekesszék vásárlása esetén a támogatás akkor állapítható meg, ha 
a) kérelmező nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül ő maga 

vagy rá tekintettel más személy nem részesült személygépkocsi szerzési támogatásban; 
b) a keretszámra tekintettel a közlekedési kedvezmény megállapítható; 
c) segédmotoros kerékpárnak minősülő jármű esetén rendelkezik a jogszabály által meghatározott 

vezetői engedéllyel. 
 
Átalakítási támogatás akkor állapítható meg, ha 
a) kérelmező nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül ő maga 

vagy rá tekintettel más személy nem részesült átalakítási támogatásban; 
b) a keretszámra tekintettel a közlekedési kedvezmény megállapítható; 
c) gépjárművezetői alkalmasságát az átalakítás előírásával a rehabilitációs szakigazgatási szerv vagy 

jogelődje megállapította. 
 
Előnyfeltétellel nem rendelkező kérelmező csak akkor részesíthető közlekedési kedvezményben, 
ha valamennyi előnyfeltétellel rendelkező igénylő jogosultságát megállapították, és ez a 
keretszámot nem merítette ki.  
 
A támogatás megállapítása iránti kérelmet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási 
Hivatalánál vagy a Kormányablaknál lehet előterjeszteni minden év március 31-ig, illetve és szeptember 
30-ig. (A kérelem benyújtásakor kérelmező személyes megjelenését a jogszabály nem írja elő, így célszerű 
azt – mellékletekkel együtt - postai úton könyvelt küldeményként a hivatal címére megküldeni.) A Hivatal a 
március 31-ig benyújtott kérelmekről június 15-ig, a szeptember 30-ig benyújtott kérelmekről december 
15-ig – az általa létrehozott bizottság véleményének kikérésével és a keretszámnak a figyelembevételével – 
dönt a tárgyévi jogosultságokról. 
 
 
A kérelem  előterjeszthető 
 Postai úton: 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12. 
 Személyesen: a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalánál (6000 Kecskemét, 

Széchenyi krt. 12.), illetve a  Kormányablaknál (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) 
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Új és használt gépkocsi esetében a támogatás felhasználása csak a közreműködő szervezettel – a 
Duna Lízing Pénzügyi Szolgáltató Zrt-vel – vagy annak a konzorciumi szerződésben megjelölt tagjával 
kötött adásvételi szerződés keretében történik, s a tulajdon-átszállás tényére figyelemmel a 
támogatott gépkocsira vonatkozóan 3 éves elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre.  
 
KERESŐ TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ: 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. 

 
Az Flt. 58. § (5) bek. e)pontja alapján kereső tevékenység minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás jár, 
továbbá kereső tevékenységet folytatónak kell tekinteni azt a személyt is, aki külön törvény szerint egyéni 
vállalkozónak minősül, valamint aki gazdasági társaság tevékenységében személyes közreműködés vagy 
mellékszolgáltatás keretében történő munkavégzés útján vesz részt, illetve aki a társaság vezető 
tisztségviselője vagy a társasági szerződésben közreműködési/munkavégzési kötelezettsége/joga fel van 
tüntetve.  
 
Kereső tevékenység - az 1-5. pontban foglaltak figyelembevételével - 
1. az olyan munkavégzés, amelyért jogszabály alapján tiszteletdíj jár, akkor minősül kereső 

tevékenységnek, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát 
meghaladja. 

2. a mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenység akkor minősül kereső 
tevékenységnek, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a 
jövedelem kiszámításánál figyelembe kell venni. 

3. a külön törvény alapján nevelőszülői jogviszony keretében végzett tevékenység nem minősül kereső 
tevékenységnek. 

4. a szociális szövetkezet tagja által a szövetkezetben végzett személyes közreműködés akkor minősül 
kereső tevékenységnek, ha a személyes közreműködés ellenértékeként megszerzett bevétel 
meghaladja a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján az adómentes bevétel értékhatárát. 

 
TANULÓI, ILLETVE KÉPZÉSI JOGVISZONYBAN ÁLLÓ: 
a) a korai fejlesztésben és gondozásban részesülő gyermek,  
b) a bölcsőde gondozottja,  
c) a közoktatási intézmény neveltje vagy tanulója,  
d) a felsőoktatási intézmény hallgatója,  
e) 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 meghaladja, 

f) az a kiskorú gyermek, akinek egészsége megőrzése miatt gyógyító intézetbe történő szállítása havonta 
legalább két alkalommal szükséges, 

g) az átképzésben részesülő álláskereső.  
 
KÖZÉRDEKŰ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉG önkéntes jogviszony keretében végezhető, amely a fogadó 
szervezet és az önkéntes között megkötött önkéntes szerződéssel jön létre. Fogadó szervezet lehet többek 
között a helyi és nemzetiségi önkormányzat, a költségvetési szervek, civil és közhasznú szervezetek, 
egyházi jogi személy, szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi szolgáltató, oktatási vagy közművelődési 
intézmény. 


