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IV. SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSA 

(A hatályos 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményeiről alapján) 

 

 

 A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatását, azok a súlyosan 

mozgáskorlátozott személyek kaphatják, akik a Magyar Köztársaság területén élő magyar 

állampolgárok, bevándorlási vagy letelepedési engedéllyel rendelkeznek, továbbá a magyar hatóság 

által menekültként elismert személyek. Ugyancsak vonatkozik ezen jogszabály a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a 

továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre  és  a 

szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra 

és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott 

jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában  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. (1. § 1. bekezdés) 

 

 Nem kaphatnak közlekedési támogatást azok, akik a Szt. szerinti ápolást, gondozást nyújtó és 

rehabilitációs intézményi ellátásban részesülnek, kivéve a mozgásfogyatékosok rehabilitációs 

intézményében élő súlyos mozgáskorlátozott személyeket és az életvitelszerűen ágyhoz kötött 

fekvőbetegeket, akinek szállítása csak mentőjárművel biztosítható (1. § 2. bekezdés). 

 A közlekedési támogatás iránti kérelmet a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti önkormányzat 

jegyzőjéhez kell a tárgyév április 30-áig benyújtani (8. § 1, 3. bekezdés). 

 Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatására jogosult az a súlyos 

mozgáskorlátozott személy, aki tömegközlekedési eszközt önerőből nem képes igénybe venni, de 

életvitelszerűen nem ágyhoz kötött, és családjában a megelőző évben az egy főre jutó nettó 

átlagjövedelem nem haladja meg a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 250%-át (jelenleg 71250Ft) (1. § 3. bekezdés a. pont, 6. § 7. bekezdés). 

 A közlekedési támogatás egy éves összege, ha a mozgáskorlátozott személy 1-62 éves, és 

tanulói jogviszonyban vagy munkaviszonyban áll, 24500Ft, ha nem áll ilyen jogviszonyokban, vagy a 

62. életévét betöltötte, 7000Ft. Ha a mozgáskorlátozott személy kiskorúak eltartásáról saját 

háztartásában gondoskodik, azok számától függetlenül számára ezen felül évi 3500Ft támogatás is 

jár. Ha egy háztartásban több súlyos mozgáskorlátozott személy is eltartónak minősül, akkor az 

eltartottak számától függetlenül valamennyien jogosultak az emelés összegére. (6. § 1-4. bekezdés) 

Ha a súlyos mozgáskorlátozottság év közben következik be, április 30-át követően is benyújtható a 

kérelem, ez esetben a benyújtást követő hónap első napjától időarányos összeg jár (6. § 5. bekezdés, 

8. § 5. bekezdés). 

 Nem jogosult közlekedési támogatásra az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki 

fogyatékossági támogatásban részesül (6. § 6. bekezdés). 



Fogyatékkal élő embereket megillető támogatások  Kézikönyv 2008. 

 191 

 A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása iránti kérelemhez mellékelni kell 

a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló, a rendelet 2. számú mellékletében szereplő háziorvosi 

szakvéleményt, jövedelemigazolásokat, a munkaviszony, a tanulói jogviszony fennállására vonatkozó 

igazolást, az eltartott(ak) születési anyakönyvi kivonatát, vagy személyi lapját, és nyilatkozatot arról, 

hogy az igénylő nem részesül fogyatékossági támogatásban (9. § 1. bekezdés a-b, g-h, j. pont). 

 Az Európai Közösség érvényes magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező 

állampolgára esetében a kérelemhez - a magyar állampolgárok számára szükséges 

dokumentumokon túl - csatolni kell a tartózkodási engedély másolatát, a tartózkodás jogcímét igazoló 

iratokat, így különösen igazolást a munkaviszonyról, illetve önálló vállalkozói tevékenység alapján 

fennálló biztosítási viszonyról, igazolást a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról, a rokoni 

kapcsolatot igazoló irat másolatát, amennyiben hozzátartozóként válik jogosulttá az ellátásra (9/B. §). 

 A jegyző a kérelemről határozattal dönt (11. § 1. bekezdés). Amennyiben a kérelmező az orvosi 

szakvéleménnyel nem ért egyet, a másodfokú eljárás során az Országos Rehabilitációs és Szociális 

Szakértői Intézetnek a kérelmező lakóhelye szerint illetékes elsőfokú szakértői bizottsága jár el. A 

másodfokú orvosi szakvélemény ellen további felülvizsgálatnak helye nincs. A súlyos 

mozgáskorlátozottnak nem minősített személy az orvosi szakvélemény kiállítását követő évben 

kérheti az újbóli vizsgálatot. (13. § 1-3. bekezdés) 

 A közlekedési támogatáson kívül a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményként személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatást is kérhetnek, de mivel 

ügyintézésük szociális intézményben nagyon ritkán fordul elő, ezeket nem részletezzük. 
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