Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek
közlekedési kedvezményének igényléséhez
Hatályos 2012. 09. 08-tól
1. Súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élı személyre vonatkozó
adatok:
1.1. személyes adatok
Név:
Születési név:
Születési hely, idı:
Anyja neve:
Állampolgárság:
Jogállás:

bevándorolt, letelepedett , menekült, hontalan

Lakóhely:
Tartózkodási hely:
Törvényes
képviselı
(gondnok) neve, címe
Telefonszám
(nem
kötelezı megadni):

2. A támogatási forma igénylése
(az igényelt támogatási formát kérjük aláhúzni, megjelölni)
2.1. szerzési támogatás:
2.1.1. a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élı személy esetén új jármőnek
minısülı személygépkocsi vásárlásához, vagy
2.1.2. a súlyos mozgáskorlátozott személy, illetve egyéb fogyatékossággal élı személy esetén újnak
nem minısülı, de legfeljebb 5 éve forgalomba helyezett személygépkocsi vásárlásához, vagy
2.1.3. súlyos mozgáskorlátozott személy esetén segédmotoros kerékpárnak minısülı, három vagy
négykerekő jármő, kivéve a quad vásárláshoz, vagy
2.1.4. súlyos mozgáskorlátozott személy esetén jármőnek nem minısülı, sík úton önerejébıl 10
km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék vásárláshoz.
2.2. átalakítási támogatás:
2.2.1. a vezetés feltételekeként elıírt automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történı
felszereléshez, átalakításhoz vagy
2.2.2. a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetıvé tevı átalakításhoz, vagy a biztonságos
szállítását szolgáló eszközzel való ellátáshoz.

3. A támogatásra való jogosultság jogcíme
(a megfelelı igénylési formát/formákat kérjük aláhúzni, megjelölni)
3.1. súlyos mozgáskorlátozottság *
3.1.1. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.
törvény 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minısül, vagy
f) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minısül, és halmozott fogyatékosságai
közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság,
3.1.2. közlekedıképességében súlyosan akadályozott,

Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14. Tel: 22/526-931 Fax: 22/526-943 e-mail: gyamhivatal@fejer.kdrkh.hu

2
3.1.3. 18. életévét nem töltötte be és a szakorvos által a magasabb összegő családi pótlékra
jogosító betegségekrıl és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 3.
számú mellékletében szereplı tartósan beteg, illetıleg súlyosan fogyatékos gyermekrıl
kiállított igazoláson szereplı diagnózis betőjele L, vagy P.
* A súlyos mozgáskorlátozottság fennállását a fogyatékossági támogatás esetén a megállapításáról
szóló hatósági határozattal, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági
állásfoglalás, szakvélemény másolatával; magasabb összegő családi pótlék esetén a szakorvos által
kiállított tartósan beteg, illetıleg súlyosan fogyatékos gyermekrıl szóló igazolás másolatával
igazolni kell.
3.2. egyéb fogyatékosság **
3.2.1. 18. életévét betöltötte és fogyatékossági támogatásra jogosult az alábbi betegség,
fogyatékosság alapján
értelmi fogyatékosság,
autista,
látási fogyatékosság,
hallási fogyatékosság,
halmozottan fogyatékosság.
3.2.2. 18. életévét nem töltötte be és magasabb összegő családi pótlékra jogosult az alábbi
betegség, fogyatékosság alapján
érzékszervi fogyatékos,
értelmi fogyatékos,
autista,
többszörös és összetett betegségben szenved és a többszörös és összetett betegségei
közül legalább az egyik érzékszervi, értelmi fogyatékosság vagy autizmus.
3.2.3. vakok személyi járadékában részesül
** A kérelemhez mellékelni kell a fogyatékossági támogatás esetén a megállapításáról szóló
hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás,
szakvélemény másolata; magasabb összegő családi pótlék esetén a szakorvos által kiállított tartósan
beteg, illetıleg súlyosan fogyatékos gyermekrıl szóló igazolás másolatát; vakok személyi járadék
esetén a megállapításról szóló hatósági határozat vagy a csökkentlátó nyilvántartó lap másolatát.

4. A súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élı személy nyilatkozatai
(a megfelelı válasz aláhúzandó)
4.1. jármővezetéstıl eltiltó jogerıs bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt:
állok / nem állok
4.2. gépkocsi vezetésre jogosító érvényes vezetıi engedéllyel rendelkezek:

igen / nem

4.3. három vagy négykerekő segédmotoros kerékpár vezetésére jogosító érvényes vezetıi engedéllyel
rendelkezek:
igen / nem
4.4. gépjármővezetıi alkalmasságát az átalakítás elıírásával a rehabilitációs szakigazgatási szerv, a
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy jogelıdje (Országos Rehabilitációs és Szociális
Szakértıi Intézet):
megállapította / nem állapította meg
4.5. a kérelem benyújtását megelızı 7 éven belül sem én, sem rám tekintettel más személy a kérelem
szerinti közlekedési kedvezményben
részesült /
nem részesült
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4.6. a támogatást az alábbiak figyelembevételével kérem megállapítani:
önálló gépkocsi használóként / szállítást végzı személy segítségével
4.7. keresıtevékenységet:

folytatok / nem folytatok

4.8. tanuló, képzési jogviszonyban:

állok / nem állok

4.9. 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként:

nevelek / nem nevelek

4.10. súlyos mozgáskorlátozottá honvédelmi kötelezettség teljesítése során:
váltam / nem váltam
4.11. a személygépkocsi szerzési támogatásnak (új és használt gépjármő esetén) a pályáztatási eljárás
keretében kiválasztott finanszírozó szervezettel kötött kölcsönszerzıdés keretében történı
felhasználását:
vállalom / nem vállalom.
……………………………………….
súlyos
mozgáskorlátozott,
illetve
egyéb
fogyatékossággal élı személy vagy törvényes
képviselıjének aláírása

Alulírott
……………………………………….………………….……………………..
(súlyos
mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élı személy neve, címe) hozzájárulok, hogy a
súlyos mozgáskorlátozottságomat, illetve egyéb fogyatékosságomat megalapozó a 102/2011. (VI. 29.)
Kormányrendelet 7. § (3) bekezdése szerinti iratot a Szociális és Gyámhivatal az illetékes szervtıl
beszerezze.
Az illetékes szerv megnevezése: ………………………………………………………………..
Az illetékes szerv címe: ………………………………………………………………………...
kelt,

………………………………………
súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb
fogyatékossággal élı személy vagy törvényes
képviselıjének aláírása

5. Szállítást végzı személyre vonatkozó adatok
(ezt a pontot csak abban az esetben kell kitölteni, ha a személygépkocsit nem a súlyos
mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élı személy vezeti)
Név:
Születési név:
Születési hely, idı:
Anyja neve:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:
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6. A szállítást végzı személy nyilatkozatai
(a megfelelı részt alá kell húzni)
6.1. a szállítást végzı személy hozzátartozói kapcsolata a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az
egyéb fogyatékossággal élı személlyel
o
o
o
o
o
o

vér szerinti, örökbefogadó- és nevelıszülı,
házastárs,
élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs,
a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élı személlyel legalább egy
éve közös háztartásban élı vér szerinti, örökbefogadott és nevelt gyermek,
a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élı személlyel legalább egy
éve közös háztartásban élı testvér,
a közérdekő önkéntes tevékenységrıl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény szerinti
önkéntes jogviszonyban álló személy.

6.2. érvényes vezetıi engedéllyel
mozgáskorlátozott személy szállítását :

rendelkezem,

ezért

a

kérelemben

feltüntetett

súlyos

vállalom / nem vállalom
6.3. gépjármővezetéstıl eltiltó jogerıs bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt
nem állok /
állok
6.4. a kérelem benyújtását megelızı 7 éven belül sem én, sem rám tekintettel más személy a kérelem
szerinti közlekedési kedvezményben
nem részesült / részesült

……………………………………….
szállítást végzı személy aláírása

Alulírott …………………..……………. (név) ……………..…………….…………………. szám
alatti lakos (szállítást végzı személy) hozzájárulok, hogy az önkéntes jogviszonyomra vonatkozó
adatot, tényt a Szociális és Gyámhivatal az illetékes fogadó szervezettıl beszerezze.
A fogadó szervezet neve: ………………………………………………………………………
A fogadó szervezet címe: ……………………………………………………………………*
Kelt,
……………………………………..
önkéntes jogviszonyban álló személy
(szállítást végzı személy) aláírása
*A nyilatkozatot abban az esetben kell kitölteni, ha a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb
fogyatékossággal élı személy személygépkocsival történı szállítását a közérdekő önkéntes
tevékenységrıl szóló törvény szerinti önkéntes jogviszonyban álló személy vállalta, és nem tudja
becsatolni az önkéntes jogviszonyról szóló szerzıdés másolatát.
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Tájékoztató
a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei kérelemhez
1. A közlekedési kedvezményre jogosult:
Az ellátás igénylésének idıpontjában Magyarország területén élı:
- magyar állampolgár,
- bevándorolt vagy letelepedett jogállású, továbbá a magyar hatóság által menekültként
vagy hontalanként elismert személy,
- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkezı személy, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában
az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó
tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
- a magas szintő képzettséget igénylı munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított
engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkezı és a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkezı harmadik országbeli állampolgár.
2. Súlyos mozgáskorlátozott személy:
-

-

-

az a személy, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról
szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja
alapján mozgásszervi fogyatékosnak minısül, vagy f) pontja alapján halmozottan
fogyatékosnak minısül és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik
mozgásszervi fogyatékosság,
az a személy, aki a 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegő családi pótlékra
jogosító betegségekrıl 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,
a közlekedıképességben súlyosan akadályozott személy, amennyiben ez az állapota
várhatóan legalább három éven keresztül fennáll.

3. Egyéb fogyatékossággal élı személy:
-

-

az a személy, 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 minısül, kivéve, ha egyik
fogyatékossága mozgásszervi fogyatékosság,
az a személy, aki a 18. életévét nem töltötte be, és magasabb összegő családi pótlékra az
Mr. 1. számú mellékletének K), M) vgy 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 fogyatékossági támogatásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések

A Fot. 23. § (1) bekezdése értelmében, fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan
fogyatékos, az ellátás igénylésének idıpontjában Magyarországon élı magyar állampolgár,
letelepedett, valamint bevándorolt jogállású személy, továbbá a magyar hatóság által menekültként,
illetve hontalanként elismert személy jogosult, akinek
a) segédeszközzel vagy mőtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik vagy
aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód
folytatására képes (látási fogyatékos),
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b) hallásvesztesége olyan mértékő, hogy a beszédnek hallás útján történı megértésére
segédeszközzel sem képes, feltéve, hogy
ba) halláskárosodása 25. életévének betöltését megelızıen következett be, vagy
bb) halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthetı ejtése elmarad (hallási fogyatékos),
c) értelmi akadályozottsága genetikai, illetıleg magzati károsodás vagy szülési trauma
következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelızıen bekövetkezı súlyos betegség miatt
középsúlyos vagy annál nagyobb mértékő (értelmi fogyatékos),
d) állapota a személyiség egészét érintı fejlıdés átható zavara miatt, az autonómia-tesztek alapján
súlyosnak vagy középsúlyosnak minısíthetı,
e) a mozgásrendszer károsodása, illetıleg funkciózavara miatt helyváltoztatása a külön
jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerő használatát igényli, vagy a külön
jogszabály szerinti mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem
befolyásolható (mozgásszervi fogyatékos),
f) az a)-e) és h) pontban meghatározott súlyos fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága
van (halmozottan fogyatékos),
g) hallásvesztesége olyan mértékő, hogy a beszédnek hallás útján történı megértésére
segédeszközzel sem képes és az a), c)-e) és h) pontok valamelyikében megjelölt egyéb fogyatékossága
is van (halmozottan fogyatékos),
h) állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minısíthetı,
és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó
segítségére szorul.
A magasabb összegő családi pótlékra vonatkozó az Mr. 1. számú melléklet szerinti jogszabályi
rendelkezések
K) Érzékszervi fogyatékosságok
1. Vakok és gyengénlátók
Akiknek látóélességét távolra mindkét oldalon 0,3-nál rosszabbnak minısítette a szemészeti
vizsgálat, illetve akiknél központi idegrendszeri károsodás talaján centrális látászavar alakult ki és az
illetı aliglátó.
2. Siketek és nagyothallók
Akiknek hallásküszöb értéke mindkét oldalon a beszédfrekvenciákon 40 dB felett van és ezt
audiológiai állomás igazolta.
L) Mozgásszervi fogyatékosságok
1. Egy végtag vagy egy jelentıs szegmentjének hiánya. Veleszületett vagy szerzett
végtaganomáliák, ha tartós funkciózavarral járnak.
2. A központi idegrendszer sérüléseire visszavezethetı súlyos mozgászavarok, bénulások.
3. A gerincoszlop és a mellkas deformitása, amely erısen károsítja a támasztó és mozgató
funkciókat vagy légzési, illetve keringési zavart okoz, amely miatt a betegség különleges
gyógykezelést igényel, ha mőtét (mőtét után 1 évig) vagy éjjel-nappal főzı viselése szükséges (a
viselés ideje alatt).
4. Achondroplasia.
5. Aki a mozgásszervi fogyatékossága következtében korának megfelelı önálló életvitelre képtelen,
szükséges helyzetváltoztatásaihoz segítségre van szüksége, állandó terápiára és orvosi gondozásra
szorul, ellátása a szülı részérıl fokozott gondozást igényel.
M) Értelmi fogyatékosság
1. A súlyos halmozottan fogyatékosok (BNO kód F73).
2. Középsúlyos fokban fogyatékosok (BNO kód F71-F72).
Akiknek IQ pontja 20-49 között határozható meg, olyan teszttel, amelynek átlaga 100-nál van, és
standard deviációja 15.
N) Pervazív fejlıdési zavarok
1. Autizmus
2. Mutizmus
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O) Pszichiátriai betegségek
Elmebetegség és súlyos magatartási zavar, melynek okán a gyermek közösséget, nevelési és oktatási
intézményt - ide nem értve a speciális közösség, illetve nevelési és oktatási intézmény esetét - önmaga
és a közösség veszélyeztetése miatt nem látogathat.
P) Többszörös és összetett betegségek
Többszörös és összetett betegségek, melyek együttesen felelnek meg a rendeletben meghatározott
feltételeknek.
4. A súlyos mozgáskorlátozottság, illetve egyéb fogyatékosság tényét az alábbi iratokkal lehet
igazolni:
-

-

-

a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy
a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény
másolatával, vagy
az Mr. 3. számú mellékletében meghatározott, hatályos igazolás másolatával, vagy
a szakértıi szerv (rehabilitációs szakigazgatási szerv, a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális
Hivatal)
által
a
közlekedıképesség
minısítésérıl
kiadott
a
közlekedıképességben súlyosan akadályozott állapotot igazoló hatályos szakvélemény
másolatával, vagy
amennyiben a fent felsorolt iratok nem állnak a rendelkezésre, úgy a súlyos
mozgáskorlátozott
személy
közlekedıképességének
minısítését
elısegítı,
rendelkezésre álló orvosi dokumentáció és egyéb irat eredeti vagy hitelesített
másolatának megküldése szükséges, mely alapján a Szociális és Gyámhivatal kéri
meg a rehabilitációs szakigazgatási szerv szakvéleményét a kérelmezı
közlekedıképességének minısítése érdekében.

5. A kérelemhez mellékelni kell:
-

-

-

-

-

-

a súlyos mozgáskorlátozottság, illetve egyéb fogyatékosság tényét igazoló iratot,
a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élı személy vagy a szállítást
végzı személy érvényes vezetıi engedélyének fénymásolatát,
a vezetés feltételeként külön jogszabályban elıírt automata sebességváltóval, vagy más
segédberendezéssel történı felszereléshez, átalakításhoz kért átalakítási támogatás
tekintetében a súlyos mozgáskorlátozott személy érvényes vezetıi engedélyének
fénymásolatát vagy a gépjármővezetıi alkalmasságot tanúsító a rehabilitációs
szakigazgatási szerv, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy annak
jogelıdje (Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet) által kiállított
szakvélemény fénymásolatát,
a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élı személy, valamint a
szállítást végzı személy nyilatkozatát arról, hogy nem áll a jármővezetéstıl eltiltó
jogerıs bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt (kérelem 4.1.pont és
6.3.pont)
a szállítást végzı és a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élı
személy közötti hozzátartozói kapcsolatot igazoló irat másolatát, valamint a közös
háztartásban élést igazoló dokumentum fénymásolatát, (lakcímkártya)
amennyiben a szállítást végzı személy a közérdekő önkéntes tevékenységrıl szóló
törvény szerinti jogviszonyban álló személy, úgy a közérdekő önkéntes jogviszonyról
szóló szerzıdés fénymásolatát,
a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élı személy és a szállítást
végzı személy nyilatkozatát arról, hogy a kérelem benyújtását megelızı 7 éven belül nem
részesült ı maga, vagy más személy rá tekintettel a kérelem szerinti közlekedési
kedvezményben (kérelem 4.5. pont és 6.4. pont),
a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élı személy
nyilatkozatát arról, hogy vállalja a személygépkocsi szerzési támogatásnak (új és
használt gépjármő igénylése esetén) a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott
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finanszírozó szervezettel kötött kölcsönszerzıdés keretében történı felhasználását
(kérelem 4.11. pont),
a gyámság alatt álló kiskorú esetében a gyám kirendelı határozat másolatát, gondokolt
személy esetében gondok kirendelı határozat másolatát.
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkezı személy, továbbá a magas szintő képzettséget igénylı
munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával)
rendelkezı és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
törvény szerint bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı harmadik
országbeli állampolgár igénylése esetén:
• a tartózkodási engedély másolatát,
• a tartózkodási jogcímét igazoló egyéb iratok másolatát,
• a rokoni kapcsolatot igazoló irat másolatát, amennyiben hozzátartozóként
válik jogosulttá az ellátásra.

6. A közlekedési kedvezmény megállapításánál elınyben kell részesíteni azt a súlyos
mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élı személyt, aki
keresı tevékenységet folytat,
tanulói, képzési jogviszonyban áll,
14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevel, vagy
honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos mozgáskorlátozottá.
7. Az elınyben részesíthetı feltétel igazolására a kérelemhez mellékelni kell továbbá:
-

keresıtevékenység folytatását igazoló dokumentumokat,
tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentumokat,
a kérelmezı nyilatkozatát a gyermek egyedülállóként nevelésének tényérıl (kérelem
4.9. pont),
azon kérelmezı esetén, aki honvédelmi kötelezettsége teljesítése során, azzal
összefüggésben vált súlyos mozgáskorlátozottá, a rehabilitációs szakigazgatási szerv,
a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy annak jogelıdje (Országos
Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet) szakvéleményének fénymásolatát a
hadieredető fogyatkozás fennállásáról.

8. Egyéb jogszabályi elıírások, fogalom meghatározások:
Tanulói, képzési jogviszonyban álló:
- a korai fejlesztésben és gondozásban részesülı gyermek,
- a bölcsıde gondozottja,
- a közoktatási intézmény neveltje vagy tanulója,
- a felsıoktatási intézmény hallgatója,
- az a kiskorú gyermek, aki személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermek
habilitációját, rehabilitációját, fejlesztı foglalkoztatását szolgáló egyéb intézmény
gondozás, nevelés, oktatás céljából történı rendszeres látogatója - feltéve, hogy
gondozása, nevelése, oktatása a hat hónapot elıreláthatólag meghaladja -,
- az a kiskorú gyermek, akinek egészsége megırzése miatt gyógyító intézetbe történı
szállítása havonta legalább két alkalommal szükséges,
- az átképzésben részesülı álláskeresı.
Keresı tevékenységet folytató: a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény
- 58. § (5) bekezdés e) pontja szerinti tevékenységet végzı személy, azzal, hogy a
közérdekő önkéntes tevékenység is keresı tevékenységnek minısül, ha az önkéntes
szerzıdést legalább egy évre vagy határozatlan idıre kötötték, és az önkéntes a közérdekő
önkéntes tevékenységrıl szóló törvény alapján ellenszolgáltatásnak nem minısülı
juttatásban részesül,
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alapján munkanélküli járadékban, álláskeresési járadékban, álláskeresési segélyben,
vállalkozói járadékban vagy képzési támogatásként nyújtott keresetpótló juttatásban
részesülı személy.

Önálló személygépkocsi használó: az a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élı
személy, aki gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetıi engedéllyel rendelkezik, továbbá az a
súlyos mozgáskorlátozott személy, aki
- segédmotoros kerékpárnak minısülı, három vagy négykerekő jármő igénylése esetében
három- vagy négykerekő segédmotoros kerékpár vezetésére jogosító érvényes vezetıi
engedéllyel rendelkezik, vagy
- a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján elıírt automata sebességváltóval, vagy
más segédberendezéssel történı felszereléshez, átalakításhoz igényelt átalakítási
támogatás esetén a gépjármővezetıi alkalmasságát az átalakítás elıírásával a
rehabilitációs szakigazgatási szerv, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy
jogelıdje (Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet) megállapította,
és nem áll jármővezetéstıl eltiltó jogerıs bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt.
Szállítást végzı személy: a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élı személy
személygépkocsival történı szállítását írásbeli nyilatkozatban vállaló, gépkocsi vezetésére jogosító
érvényes vezetıi engedéllyel rendelkezı
- vér szerinti, örökbefogadó- és nevelıszülı, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett
élettárs,
- a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élı személlyel legalább egy
éve közös háztartásban élı vér szerinti, örökbefogadott és nevelt gyermek, vagy testvér,
- a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élı személy
személygépkocsival történı szállítását a közérdekő önkéntes tevékenységrıl szóló törvény
szerinti önkéntes jogviszonyban végzı személy,
amennyiben nem áll a jármővezetéstıl eltiltó jogerıs bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya
alatt.
A kérelmet minden év március 31. napjáig illetve szeptember 30. napjáig lehet benyújtani a
Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalánál (továbbiakban: Szociális és
Gyámhivatal) (Székesfehérvár, Piac tér 12-14.) személyesen, vagy postai úton, illetıleg a Fejér
Megyei Kormányhivatal két Integrált Ügyfélszolgálati Irodájánál (Székesfehérvár, Piac tér 10.;
Dunaújváros, Vasmő u. 39.).
A Szociális és Gyámhivatal a tárgyévben két alkalommal dönt a jogosultságokról az általa
létrehozott bizottság véleményének kikérésével az alábbiak szerint:
- 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.

A Szociális és Gyámhivatal elérhetıségei:
Postai cím: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.
Telefon: 06/22/526-931
Telefax: 06/22/526-943
E-mail cím: gyamhivatal@fejer.kdrkh.hu
A hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfı - csütörtök: 8.00 -11.30 és 13.00- 15.30
Pénteken: 8.00 – 11. 30
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