Személygépkocsi szerzési támogatás

Személygépkocsi átalakítás

Milyen járművet lehet a személygépkocsi
szerzési támogatással vásárolni?
- a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról
szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő
személygépkocsit, vagy
- a speciális igényeknek megfelelő műszaki
feltételekkel rendelkező, újnak nem minősülő, de
legfeljebb öt éve forgalomba helyezett
személygépkocsit, vagy
- súlyos mozgáskorlátozott személy esetén
segédmotoros kerékpárnak minősülő, háromvagy négykerekű járművet, kivéve a quad, vagy
- súlyos mozgáskorlátozott személy esetén
járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10
km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem
képes gépi meghajtású kerekesszéket.

Milyen átalakításra használható fel a
támogatás?
Személygépkocsi
átalakítási
támogatás
a
személygépkocsinak
- a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján
előírt automata sebességváltóval, vagy más
segédberendezéssel
történő
felszereléséhez,
átalakításához, vagy
- a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását
lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos
szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához
nyújt hozzájárulást.

Mennyi a személygépkocsi szerzési támogatás
mértéke?
- új járműnek minősülő személygépkocsi vásárlása
esetén 900.000 forint,
- a súlyos mozgáskorlátozott személy speciális
igényeinek megfelelő műszaki feltételekkel
rendelkező, újnak nem minősülő, de legfeljebb
négy éve forgalomba helyezett személygépkocsi
esetén a vételár 60%-a, de legfeljebb 600.000
forint,
- segédmotoros kerékpárnak minősülő, háromvagy négykerekű jármű esetén a vételár 60%-a,
de legfeljebb 600.000 forint, vagy
- járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10
km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem
képes gépi meghajtású kerekesszék esetén a
vételár 60%-a, de legfeljebb 600.000 forint.
Az
utóbbi
két
esetben
vételárnak
a
társadalombiztosítási támogatással csökkentett
vételár minősül.

Mennyi
a
személygépkocsi
átalakítás
támogatásának mértéke?
A személygépkocsi átalakítási támogatás mértéke
az átalakítás költsége, de legfeljebb 90.000 forint.
Mely esetben lehet a súlyos mozgáskorlátozott
személy részére a közlekedési kedvezményt
megállapítani?
A személygépkocsi szerzési és átalakítási
támogatást abban az esetben lehet megállapítani,
ha a súlyos mozgáskorlátozott személy
- a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül õ
maga vagy rá tekintettel más személy nem
részesült közlekedési kedvezményben, és
- a keretszámra tekintettel a közlekedési
kedvezmény számára megállapítható, és
- új, vagy használt gépkocsi szerzési kérelem
esetében az igénylő vezetői engedéllyel
rendelkezik vagy őt szállítást végző személy
szállítja, és
- segédmotoros kerékpárnak minősülő, háromvagy négykerekű jármű szerzési kérelem esetén
és a gépkocsi sebességváltóval, vagy más
segédberendezéssel
történő
felszereléséhez,

átalakításához való átalakítási kérelem esetén a
súlyos mozgáskorlátozott személy vezetői
engedéllyel rendelkezik, és
- a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását
lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos
szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához
benyújtott átalakítási támogatás iránti kérelem
esetén őt a szállítást végző személy szállítja.
Az egyéb fogyatékossággal élő személynek mely
esetben lehet új vagy használt gépkocsi
vásárlásához támogatást nyújtani?
Új vagy használt gépkocsi vásárlásához szerzési
támogatásra az egyéb fogyatékossággal élő
személy abban az esetben jogosult, ha
- a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül ő
maga vagy rá tekintettel más személy nem
részesült a kérelem szerinti közlekedési
kedvezményben, és
a keretszámra és az egyéb feltételekre tekintettel
a szerzési támogatás számára megállapítható, és
- önálló személygépkocsi használó vagy szállítást
végző személy szállítja.

A kedvezmény megállapításának menete
Ki
minősül
súlyos
mozgáskorlátozott
személynek?
- az a személy, aki mozgásszervi fogyatékosnak
minősül, vagy halmozottan fogyatékosnak
minősül és halmozott fogyatékosságai közül
legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság,
- 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 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,
- a közlekedőképességében súlyosan akadályozott
személy, amennyiben ez az állapota várhatóan
legalább három éven keresztül fennáll.
Ki minősül egyéb fogyatékossággal élő
személynek?
Az a személy, aki
- fogyatékossági támogatásra: látási, hallási,
értelmi fogyatékosként, vagy azért jogosult, mert
állapota a személyiség egészét érintő fejlődés
átható zavara miatt, az autonómia-tesztek alapján
súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető,
vagy azért, mert állapota kromoszómarendellenesség
miatt
súlyosnak
vagy
középsúlyosnak minősíthető, és állapota tartósan
vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló
életvitelre nem képes vagy mások állandó
segítségére szorul vagy
- a vakok személyi járadékában részesül, vagy
- fogyatékossági
támogatásra
halmozottan
fogyatékos személyként jogosult, kivéve, ha
egyik
fogyatékossága
mozgásszervi
fogyatékosság, mivel ebben az esetben
természetesen
mozgásszervi
fogyatékosnak
tekinthető.
- a 18. életévét nem töltötte be, és magasabb
összegű családi pótlékra jogosító betegségekről
és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.)
ESZCSM rendelet 1. számú mellékletének a K),
pontjában meghatározott érzékszervi fogyatékos,
vagy az M) pontjában meghatározott értelmi
fogyatékos vagy N) 1. pontja alapján autizmus
betegségben szenved, vagy a P) pontban

meghatározott
többszörös
és
összetett
betegségben szenved és többszörös és összetett
betegségei közül legalább az egyik a K), M) vagy
az N) 1. pont szerinti betegség, illetve
fogyatékosság.
Hova kell benyújtani a közlekedési kedvezmény
iránti kérelmet?
A közlekedési kedvezmény iránti kérelmet a
lakóhely
szerint
illetékes
szociális
és
gyámhivatalnál kell benyújtani.
A kérelmet évente be kell nyújtani?
Igen, közlekedési kedvezmény iránti kérelmet
minden év március 31-éig és szeptember 30-áig
lehet benyújtani.
A Szociális és Gyámhivatal mely határidőig
dönt a jogosultság megállapításáról?
A hivatal
- a tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmek
esetén a tárgyév június 15-éig,
- a tárgyév szeptember 30-áig benyújtott kérelmek
esetén a tárgyév december 15-éig dönt a
jogosultságokról.
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A súlyos mozgáskorlátozott
személyek közlekedési
kedvezményei

A
102/2011.(VI.29.)
Korm.
rendelet
rendelkezik a súlyos mozgáskorlátozott
személyeket
megillető
közlekedési
kedvezményekről, amely alapján gépkocsi
szerzési és gépkocsi átalakítási támogatást
lehet megállapítani.
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