
A SÚLYOS mozgáskorlátozott személyek közle-
kedési kedvezményei a következõk:

a) személygépkocsi-szerzési támogatás,
b) személygépkocsi-átalakítási támogatás,
c) közlekedési támogatás,
d) parkolási engedély.

A parkolási engedély részletes szabályairól a ko-
rábbi lapszámunkban (2004. tavasz) már szóltunk.
A közlekedési támogatások körében a másik kedvez-
mény a vissza nem térítendõ szerzési támogatás,
amely a jogszabályi korlátok között a vásárlást köny-
nyíti meg.

A szerzési támogatás 3 millió forintot meg nem ha-
ladó fogyasztói árú személygépkocsi, vagy – a me-
gyei (fõvárosi) rehabilitációs fõorvos javaslata alapján
– segédmotoros rokkantkocsi, illetve gépi meghaj-
tású kerekesszék vásárlása esetén vehetõ igénybe.
A szerzési támogatás mértéke a vételár 60 százaléka,
legfeljebb azonban 300 000 forint.

Szerzési támogatásra a vezetõi engedéllyel, illetve
jármûvezetõi igazolvánnyal rendelkezõ, súlyos moz-
gáskorlátozott személy jogosult (az illetõ akkor is ré-
szesülhet a támogatásból, ha vezetõi engedéllyel
nem rendelkezik ugyan, de személygépkocsival tör-
ténõ szállítását hozzátartozója írásbeli nyilatkozat-
ban vállalja). A támogatás függ a jövedelemtõl, vala-
mint további feltétele, hogy az igénylõ a kérelem be-
nyújtását megelõzõ hét éven belül mozgáskorláto-
zottságára tekintettel nem részesült szerzési támoga-
tásban.

A jogszabályi feltételeket végignézve azt látjuk,
hogy a beteg egészségi állapotát, korlátozottságának

fokát az igény elbírálásánál nem veszik figyelembe.
Egészségügyi szempontból az egyetlen követel-
mény, hogy a mozgáskorlátozott állapot orvosilag
megalapozott legyen, így az igénylés benyújtásával
egyidejûleg mellékelni kell a mozgáskorlátozottsá-
got igazoló orvosi szakvéleményt.

A kérelmet a lakóhely vagy tartózkodási hely sze-
rinti illetékes települési önkormányzat jegyzõjéhez
kell benyújtani évente április 30-áig. A jegyzõ a kére-
lemrõl határozattal dönt. A szerzési támogatásra való
jogosultságot megállapító határozat érvényességi
ideje egy év.

A támogatás kielégítését megállapító határozat
jogerõre emelkedését követõ 15 napon belül névre
szóló utalványt állítanak ki a súlyos mozgáskorláto-
zott vagy a szállítást végzõ személy részére, majd azt
követõen vásárolható meg a jármû. Az utalvány kiál-
lítása elõtt megvásárolt személygépkocsi esetén a
szerzési támogatás nem folyósítható.

Összegezve az olvasottakat, úgy gondolom, hogy a
feltételek együttes teljesítése (adott évben április vé-
géig eldönteni a gépkocsi megvásárlását, megtalálni
a tökéletes autót és azt a kereskedõt, aki megvárja a
döntést a támogatás elbírálásáról, és a támogatás
összegét beszámítja) nehéz, majdnem lehetetlen. Az
önkormányzatnál érdeklõdve azt tapasztaltam: saját
hatáskörben adnak engedményeket, s nem értelme-
zik szigorúan a jogszabály szövegét – így biztosítják,
hogy a támogatás elérhetõ legyen.

Felhasznált jogszabály:

164/1995 (XII. 27.) kormányrendelet

Budapest, 2004. augusztus 22.

10

Dr. Eperjesi Olga

A szerzési támogatás
A súlyos mozgáskorlátozott személyek vonatkozásában a jogalkotó kedvezmények

biztosításával próbál olyan körülményeket teremteni, amelyek enyhítik a közlekedésben 
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