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A Nógrád Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztálya

Súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személyek
személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatása

Hatáskörrel rendelkező
szervezet

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya 

Illetékesség

Az eljárásra a megye területére kiterjedő illetékességgel a  Nógrád
Megyei  Kormányhivatal  Gyámügyi  és  Igazságügyi Főosztály
Szociális  és  Gyámügyi  Osztálya  az  illetékes,  amennyiben  a
kérelmező lakóhelye Nógrád megye területén található. 

Ügyintézés helye
Nógrád Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya (3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36.), illetve Kormányablakok

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

- kitöltött  kérelem  nyomtatvány  a  közlekedési  kedvezmény
(személygépkocsi  szerzési,  átalakítási  támogatás)
megállapításához, 

- a  súlyos  mozgáskorlátozott  személy
közlekedőképességének  minősítését  elősegítő,
rendelkezésre  álló  orvosi  dokumentáció  és  egyéb  iratok,
továbbá

- az önálló személygépkocsi használó vagy a szállítást végző
személy érvényes vezetői engedélyének másolata, és 

- az  önálló  személygépkocsi  használó  személy,  vagy
szállítása  esetén  az  önálló  személygépkocsi  használó
személy  vagy  a  szállítását  vállaló  személy  írásbeli
nyilatkozatai,  továbbá  hozzátartozói  kapcsolatát  (élettársi
viszony esetén: élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettársi
viszonyról  szóló  hatósági  bizonyítvány  másolata)  igazoló
dokumentum másolata, 

- kereső  tevékenység  folytatását,  vagy  tanulói  jogviszony
fennállását igazoló dokumentum másolata,

- vezetést könnyítő átalakítási támogatás igénylése esetén a
személygépkocsi  átalakításához a  gépjárművezetői
alkalmasságot  tanúsító  szakvélemény  másolata,  hogy
milyen átalakítással vezethet a kérelmező.

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási szolgáltatási
díj

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési határidő
A tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmek esetében a tárgyév 
június 15-éig, a tárgyév szeptember 30-áig benyújtott kérelmek 
esetében a tárgyév december 15-éig.

Eljárást megindító irat 
(kérelem) 
benyújtásának módja

Postai úton vagy személyesen a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi 
Osztályán vagy bármelyik Kormányablakban, illetve a településen 
működő települési ügysegédnél.

Alapvető eljárási 
szabályok, ügymenetre
vonatkozó tájékoztatás

A támogatás 
- -  súlyos  mozgáskorlátozott,  illetve  egyéb  fogyatékossággal  élő

személy esetén új járműnek minősülő személygépkocsi vagy



 

- -  súlyos  mozgáskorlátozott,  illetve  egyéb  fogyatékossággal  élő
személy  esetén  újnak  nem  minősülő,  de  legfeljebb  öt  éve
forgalomba helyezett személygépkocsi, vagy 

- -  súlyos  mozgáskorlátozott  segédmotor  kerékpárnak  minősülő,
három- vagy négykerekű jármű (kivéve a quad), vagy

- -  súlyos  mozgáskorlátozott  személy  esetén  járműnek  nem
minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban
haladni  nem  képes  gépi  meghajtású  kerekesszék  szerzésére
felhasználható, a vételár megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás.

A támogatás mértéke új gépjármű vásárlása esetén 1 millió Ft, a
használt, legfeljebb öt éve forgalomba helyezett gépkocsi vásárlása
esetén  a vételár 60%-a, de legfeljebb 600 ezer Ft.  Új  gépkocsi
vásárlása  esetén a  súlyos  mozgáskorlátozott,  illetve  egyéb
fogyatékossággal élő személynek adásvételi  szerződést kell kötnie
a pályáztatási eljárás útján kiválasztott,  közreműködő szervezettel.
Az  adásvételi  szerződést  a  támogatás  megállapításáról  szóló
határozat  véglegessé  válását  követő  négy  hónapon  belül  kell
megkötni. 

A  segédmotoros  kerékpárnak  minősülő,  három-  vagy
négykerekű jármű,  illetve  a  járműnek  nem  minősülő,  sík  úton
önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes
gépi meghajtású kerekesszék vásárlása esetén a vételár 60%-a,
de legfeljebb 600 ezer Ft. Ezekben az esetekben a Nógrád Megyei
Kormányhivatal a megállapító határozat véglegessé válását követő
15  napon  belül  utalványt állít  ki a  jogosult  részére,  amelynek
érvényességi  ideje  6  hónap.  A  jármű,  illetve  a  kerekesszék
kizárólag az utalvány kiállítását követően vásárolható meg. 

Személygépkocsi  átalakítási támogatás a személygépkocsinak a
vezetés feltételeként  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 nyújtott hozzájárulás. Az átalakítási támogatáshoz
is utalványt állít ki a Nógrád Megyei Kormányhivatal a jogosultságot
megállapító határozat véglegessé válását követő 15 napon belül. Az
utalvány érvényességi ideje szintén 6 hónap. A támogatás mértéke
az átalakítás költsége, de legfeljebb 90 ezer Ft. 
Egy  jogosult  egyidejűleg  benyújthatja  a  szerzési  és  átalakítási
támogatás iránti kérelmét is. Közlekedési kedvezményben azonban
csak akkor részesíthető a súlyos mozgáskorlátozott személy, ha a
kérelem  benyújtását  megelőző  hét  éven  belül  ő  maga,  vagy  rá
tekintettel  más  személy  nem  részesült  közlekedési
kedvezményben. 

Ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke

A  súlyos  mozgáskorlátozott  személyek  közlekedési
kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet.

Ügyintézéshez 
használt, letölthető 
nyomtatványok

Kérelem nyomtatvány és tájékoztató a https://nmkh.hu/nmkh39/ 
oldal „letöltések/űrlapok” menüpontban.

https://nmkh.hu/nmkh39/


Időpontfoglalás
Ügyintézővel való egyeztetés alapján.

Igénybe vehető 
elektronikus 
programok elérése

Nincs

Tájékoztatás az 
ügyfelet megillető 
jogokról és 
kötelezettségekről

Az   általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  
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