
1 

 



2 

 

 
 

Elérhet őség 
 

Levélcím:  4400 Nyíregyháza, Ungvár-sétány 5. 10/39 

Ügyfélfogadás Iroda:  4400 Nyíregyháza, Ungvár-sétány 29. 

E-mail:  hseegyesulet@citromail.hu 

Honlap:  http://hse.fw.hu 

 
 

Elnökség telefon elérhet őségei: 
 

 
 Tóthné Bacskai Edit  06/70 553-9440 
 Tóth Sándorné  06/70 933-8633 
 Boros Zoltánné  06/30 441-1286 
 Czivik Jánosné  06/30 354-7454 
 Enyedi-Simó Annamária  06/30 274-7460  
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Kedves Szülőtársaink, Támogatóink! 
 
 
 

Az egyesületünk elnöksége nagyon Boldog Új Évet kíván erőben, egészségben, 
boldogságban és szeretetben. Kívánunk sok sikert 2012. évre minden 

Szülőtársunknak, Támogatónknak! 
 
 
 

„Adja Isten, hogy a harc és a szeretet az Új évben, egy új csodát teremtsen! 
Oltson könnyet, hozzon derűt végre, de ha harcolni kell, harcoljunk meg érte.” 

 
 
 

BOLDOG ÚJ ÉVET!  
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Kedves Tagtársaink! 
 

A 2011. évi munkánk összefoglalásával kezdeném beszámoló hírlevelünket. 

Igyekeztem év közben is tájékoztatást nyújtani számotokra az aktuális 

eseményekről, egy-egy rendezvény alkalmával. Sajnos 2011 év nem sok 

pályázati lehetőséget nyújtott számunkra, de ez betudható a nehéz gazdasági 

válságnak. Több szervezet meglévő programjaikat, és feladataikat tudta csak 

folytatni. Sajnos minden civil szervezetnek sok nehézséggel kellett megküzdeni, 

és sok akadályt kellett leküzdeni!  

Egyesületünk 2011. évben három pályázatot nyújtott be, ebből kettő nyert 

támogatást. Nyertünk támogatást a Wekerle Sándor Alapkezelőtől az NCA 

pályázaton a 2011. évi működésre. A program 2011. június 1. – 2011. október 

31. között valósult meg. Egy év helyett 4 hónapra, hosszabbítással 5 hónapra 

pályázhattunk! 

Támogatást nyertünk Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságától karácsonyi programunkra.  

Nem nyertünk támogatást a MOL élményterápiás programunkra. Sajnos a 

halmozottan sérültek esetében nem lehet látványos javulást, vagy csoportos 

rehabilitációs programot megvalósítani. A MOL inkább olyan szervezeteket 

támogat, ahol több eredményt tud elérni. A halmozottan sérültek egyéni 

fejlesztést igényelnek, csoportos fejlesztést nem tudunk számukra 

megvalósítani, látványos fejlődést nem tudunk felmutatni! Mi szülők és a 

rehabilitációs szakemberek örülünk minden kis fejlődésnek, hiszen a 

halmozottan sérültek esetében minden apró mozzanat óriási fejlődésnek 

számít! Ezért mondom most is, a leghátrányosabb helyzetben a halmozottan 

sérültek vannak! Sok idő kell még ahhoz, hogy megkapjuk a megfelelő 

támogatást gyermekeink gyógyításához! 



5 

 

Egyesületünk hálás szívvel mond köszönetet Göncz Árpád volt Köztársasági 

elnök titkárságának 2011 évben nyújtott adományáért.  

Az adománynak köszönhetően egyesületünk folytatta rehabilitációs 

programját finanszírozni tudta egy főállású dolgozó bérét. Rehabilitációs 

programunkat 2006. évben kezdtük a Vodafone Alapítvány támogatásának 

köszönhetően. Istennek hála 2011. évig minden évben tudtunk rehabilitációs 

programot nyújtani. Őszinte Tisztelettel köszönjük a nagylelkű adományt, az 

óriási segítséget! 

Ezúton is kívánunk Göncz Árpádnak, és drága feleségének Zsuzsa néninek 

erőt, egészséget, boldog hosszú életet, egyesületünk minden tagja nevében! 
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PROGRAMOK 

 

2010. évben kezdtük el a FOG-FOF-10 „Fogyatékos személyek érdekvédelmi 

szervezetei által nyújtott szolgáltatások támogatása” a „halmozottan sérültek 

esélyegyenlőségéért” című pályázatunkat. A pályázati programot 2011. április 

30.-án sikeresen befejeztük. A program keretén belül, mint korábban már 

beszámoltam rehabilitációs programot, iskola programot valósítottunk meg! 

2010. és 2011. április 30.-ig a programnak köszönhetően több híradás volt a 

médiában egyesületünkről, munkánkról. 

Lehetőségünk volt főállásban alkalmazni a 

programkoordinátort. 2011. áprilisban záró 

programként előadást tartott egy külsős kiváló 

szakember a gyermekorvosoknak, védőnőknek. 

Bemutatta a programot, egyesületünk 

munkáját. Tájékoztatást nyújtott a halmozottan 

sérültek életéről, nehézségeiről. Pályázati 

elszámolásunkat az ESZA Hazai 

Programigazgatóság elfogadta, lezárta. 
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Halmozottan Sérültek Heves Megyei Szülőszövetségével (mint főpályázó) 

közös pályázati programot valósítottunk meg. A program neve „Halmozottan 

sérült emberek érdekképviseleti - civil szervezetei közötti együttműködés, 

hálózat kialakítása”. A konferenciák fő témája „Az ernyőszervezet tartós 

együttműködésének előmozdítása, továbbfejlesztése, a hosszú távú 

kapcsolatrendszerek megalapozása.”A projekt keretén belül mutattuk be a 

Halmozottan Sérültek Országos Érdekvédelmi Szövetségét (HSOÉSZ).  

2011. évben három konferenciát tartottunk Nyíregyházán, Gödöllőn, és 

Egerben. 
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Nyíregyházán a Halmozottan Sérültek és Szüleiknek Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Egyesülete és a Tóth Edit a Többszörösen Fogyatékosokért Alapítvány 

2011. február 17.-én szervezte és tartotta meg média bevonásával a 

konferenciát. 

A konferencia fővédnöki tisztségét Dr. Göncz Árpádné a „Kézenfogva” 

Alapítvány Elnök Asszony vállalta fel. 

Megnyitó beszédében az országos szervezet és a megyei szervezetek 

fontosságáról, a halmozottan sérültek és családjaik nehéz helyzetéről beszélt! 

(A felvétel látható az egyesület hon lapján: hse.fw.hu.) 
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2011. március 17.-én a program keretén belül Gödöllőn a Sérültek, 

Halmozottan Sérültek és Segítőik Szövetségének konferenciáján vettünk részt. 

 

2011. április 26.-án záró konferencián Egerben voltunk. A záró konferencia 

alkalmával Domán Zoltán a Halmozottan Sérültek Heves Megyei 

Szülőszövetségének elnöke számolt be a program sikerességéről a HSOÉSZ 

megalakulásáról. Reményét fejezte ki, hogy sikerül közös erővel a későbbiekben 

eredményt elérni, a halmozottan sérültek és családjaik élethelyzetének 

javításában, érdekeik hathatósabb képviseletében. 
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2011. május 21. napján tartottuk meg éves Közgyűlésünket és Családi 

Majális rendezvényünket. Helyszíne a Nyírbogdányi Református Egyházközség 

SION Fogyatékkal Élők Nappali Ellátója volt. Támogatóink voltak a SION 

Fogyatékkal Élők Nappali Ellátója, a „Kézenfogva” Alapítvány, Vöröskereszt 

Megyei Szervezete, a Nagykállói Sántha Kálmán Mentálhigiénés Szakkórház 

Rehabilitációs Osztálya. 

Nagyon sok adományt hozott ki a Tóth Edit a Többszörösen 

Fogyatékosokért Alapítvány. A családok kedvükre választhattak ruhaneműket 

és sok más használati cikket. Köszönetünket szeretnénk kifejezni a sok 

adományért minden támogatónknak, nagy segítség volt egyesületünk számára, 

hiszen örömöt szerezhettünk a résztvevő családoknak. 
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Köszönetünket szeretnénk kifejezni a Balkányi Családsegítő Központnak és 

a drága szakács néniknek a finom ebédért! Köszönjük áldozatos munkájukat az 

önkéntes segítőknek Czivik Jánosnak és családjának, Betónia László és 

családjának, Garai Józsefnénak a sok fáradozásáért, és gondoskodásáért! 

Köszönetünket szeretnénk kifejezni Szikszai Gizellának a vércukorszínt és 

vérnyomás méréséért! 

Köszönetünket szeretnénk kifejezni a csodálatos műsorért a Magdaléneum 

Fogyatékosok Református Ápoló, Gondozó Otthonában élő fiataloknak és 

tanáraiknak.  

A szép színvonalas táncos műsorért köszönetünket fejezzük az ÉFOÉSZ 

Pacsirtáinak, növelték a hangulatot a rendezvényen. 
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Emlékezés 

2011. május 21.-én még ott volt lányával, Erzsikével, Szőke Józsefné 

szülőtársunk a rendezvényünkön! Ma már emlékezünk. 
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2011. augusztus 16.-án elment örökre! 
 

„Valahol az égen, van egy fényes csillag, 
Iránytűje lehet a mesés angyaloknak. 

Hogy merre is van, azt senki sem tudja, 
De biztos, hogy van, hisz mesélnek róla. 
Mesélik még azt is, ha távozik egy élet, 

Születik egy angyal, s benne újra él a lélek. 
Mert angyalok leszünk, csak még nem tudunk róla, 

De így van, én tudom, hisz valahol meg van írva. 
Újra élünk ott fenn, kikkel régen találkoztunk, 

Anyákkal, apákkal, s kikkel együtt randevúztunk. 
Együtt leszünk ismét, s még jönnek utánunk, 

Kiket egyedül hagytunk a Földön, de innen fentről látunk. 
Látjuk azt, mikor a temetőbe mennek, 
És sírunkra egy-egy virágot letesznek. 

Könnybe lábad szemünk, ha könnyeiket látjuk, 
De innen fentről vigyázunk majd rájuk.” 

 
Szerzője ismeretlen 

 
 
2011. május 30.-án fejeződött be az NCA-EA-10 
működési pályázati programunk. A pályázati 
programnak köszönhetően az egyesület tudta 
szerényen finanszírozni a működés költségeit. 
Hálásan köszönjük a támogatást. Elszámolásunkat 
elfogadták a pályázati programot lezárták! 
 
 
NCA-EA-11 működési pályázati programunk 2011. 
június 01-től, 2011. szeptember 30.-ig tartott. Az 
elnyert támogatás egyesületünknek négy hónapon 
keresztül segítette működési költségei 
finanszírozását. Nagyon hálásak vagyunk a 
támogatásért. A pályázattal elszámoltunk, de még a 
Wekerle Sándor Alapkezelő az elszámolást nem zárta 
le.  
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A nagylelkű adománynak köszönhetően, amit Göncz Árpád volt Köztársasági 

elnök titkárságának köszönhetünk, rehabilitációs fejlesztést 2011. év végéig 

folyamatosan tudtunk finanszírozni. 

Kutyaterápia az egyesület klub helyiségében valósult meg, és még jelenleg 

is tart. Képzett segítő kutyával végzi az AURA Segítő Kutya Alapítvány részéről 

Betléri Zoltán. A halmozottan sérült gyermekek szeretik, különböző fejlesztési 

gyakorlatokat végeznek a gyermekek igényeinek és képességeinek 

megfelelően. 
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Kísérleti jelleggel kezdtünk el zeneterápiát, amit novemberben egy pár 

alkalommal végeztünk, és most fogjuk folytatni 2012. február végétől a 

halmozottan sérült gyermekeknek, fiataloknak. 

Az első alkalommal már zenekart is alapítottak a gyermekekkel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011. évben több konferencián, képzésen vettünk részt! Folyamatosan 

igyekeztünk magánszemélyektől, a Vöröskereszttől adományt gyűjteni és 

osztani a családoknak. Sajnos egyre nehezebb adományhoz jutni. A „Nyírség” 

Könyvtár Alapítvány is gyűjtött egyesületünknek ruhát, melyből az év végi 

rendezvényen a családok válogathattak. A távolabb élő családoknak, akik 

igénylik, a helyi Támogató Szolgálatok szállítják ki az adományt. Egyesületünk 

anyagi okok miatt nem tudja vállalni a kiszállítást. 
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A Halmozottan Sérültek Országos Érdekvédelmi Szövetsége négy 

alkalommal képzést tartott 2011. évben az elnökség tagjainak. A képzések 

helyszínei: Nyíregyháza, Poroszló, Tatabánya, Nyírbátor. 

 

Kedves Szülőtársaink, Tagtársaink! 
 

2011. májusban már kiküldtük minden Szülőtársunknak a tájékoztatást a 

Halmozottan Sérültek Országos Érdekvédelmi Szövetségéről. 2011 évben négy 

alkalommal találkoztunk. Igyekszünk kidolgozni azokat a gondokat és 

problémákat, amiben változtatást szeretnénk! Ezúton is kérlek Benneteket, 

hogy javaslataitokat a halmozottan sérültek és családjaik esélyegyenlőségének 

eléréséhez egyesületünknél ti is tegyétek meg! Írjátok le, miben lenne jó a 

jövőben elérni eredményeket, változásokat! Lassú út vezet a megoldásig, de 

fontos, hogy a halmozottan sérülteket érintő gondok és problémák felszínre 

kerüljenek. Gyermekeink más és más fejlesztéseket igényelnek, a családok más 

és más gondokkal küzdenek! Fontos, hogy közös erővel kidolgozzuk, és még ha 

lassan is, de eredményt érjünk el a törvényalkotóknál érdekeinkben!  
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Az országos szervezet is csak úgy tud majd hatékonyan működni, ha tudja 

merre és milyen irányban induljon el a halmozottan sérülteket nevelő családok 

érdekében. Fontos a gondok pontos összeállítása, és ehhez szükség van minden 

Szülőtársunkra! 

 

Az országos szervezet elérhetőségei 

 

 Név: Halmozottan Sérültek Országos Érdekvédelmi Szövetsége 

 Cím: 1143 Budapest, Gizella u. 23 ¾. 

 Elnök: Pusztaföldi Judit 

 Ügyvezető: Kemény Péter 

 Jogi tanácsadás: dr. Stefán Éva ( stefan.eva@freemail.hu) 

 

 Kemény Péter ügyvezető  Pusztaföldi Judit elnök 
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2011. december 02.-án Lázár János FIDESZ frakcióvezető köznevelési 

törvényhez beadott javaslata ellen a TASZ (Társaság a Szabadságjogokért) és a 

budapesti szülők szervezésében a súlyosan halmozottan fogyatékos gyerekek 

oktatásáért a javaslat módosításáért tüntettünk Budapesten. 

A tüntetésen részt vettünk, és helyt álltunk, három szervezettel: 

- a Halmozottan Sérültek Országos Érdekvédelmi Szövetsége, 

- a Halmozottan Sérültek Heves Megyei Szülőszövetsége, 

- a Halmozottan Sérültek és Szüleiknek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Egyesülete. 
Lázár János frakcióvezető tárgyalást kezdeményezett a súlyosan 

halmozottan fogyatékos gyermekeket nevelő családokkal. Törvény javaslatát a 

családokkal folytatott megbeszélése eredményeképpen megváltoztatta, és 

előterjesztette a Parlamenti ülésen.  

A tüntetés eredményes volt! 
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Mikulás és Karácsonyi rendezvény 
 

Egyesületünk 2011. december 3.-án 1300 órai kezdettel tartotta meg 

ünnepségét a „Bárczi Gusztáv” Általános Iskola ebédlőjében. Nagyon jó 

hangulatban 150 fő részvételével telt el rendezvényünk. Hála Istennek kinőttük 

az iskola ebédlőjét, ezért az idén 2012. évben más helyen leszünk. 

A rendezvényt támogatta Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága, a Vöröskereszt Megyei Szervezete, 

és magánszemélyek adományai. Köszönetünket szeretnénk kifejezni 

támogatóinknak, segítőinknek! 

Köszönjük a szakács néninek, Kissné Erzsikének és Plazsánné Magdikának, a 

Balkányi Családsegítő Szolgálatnak, a Czivik családnak, Betónia Lászlónak, Garai 

Józsefné Icukának áldozatos munkájukat. Köszönet illeti az elnökség minden 

tagját, hogy munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. 

A rendezvényen a hangulatot csodálatos műsorukkal emelték a 

Magdaléneum fiataljai, és a Nyírmadai fiatalok előadása. Hálás szívvel 

köszönjük, hogy minden alkalommal megörvendeztetnek kedves előadásukkal. 

A Mikulás (Betónia László szülőtársunk) megérkezése, a csomagok kiosztása, 

nagy élmény a halmozottan sérült gyermekeknek, fiataloknak és egészséges 

testvéreiknek. A rendezvény hangulatát emelte a gyermekek körében „Bogyó”, 

a fekete labrador terápiás kutyus bemutatkozása, aki kimondottan örült a 

simogatásoknak és dicséreteknek! 

Rendezvényünket tombola sorsolásával zártuk sok - sok ajándék talált gazdára! 
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Kedves Szülők! 
 

Galambosné Anikó szülőtársunk egy nagyon fontos dologra hívta fel a 

figyelmemet. Az Esély Centrumban ortopéd cipőt lehet készíttetni a felnőtt 

fogyatékkal élőknek is! Közgyógyigazolvány kell hozzá (nem kell térítést 

fizetni). Minden hónapban van ilyen szolgáltatás!  

Pontos információt Palicz Mihályné 06 20 548 6715, vagy a cipőgyár 

42/596-535/137-es melléken kérhet minden érdeklődő. Pontosan elmondják, 

hogy mi kell hozzá a Közgyógyigazolványon kívül! 

A 2011. év sok nehézséggel és sok munkával telt! Köszönet illeti Dallos Évát, 

munkatársunkat, hisz ő van mindig az irodánkban, fogadja a családokat, 

ügyfeleket, és adományokat. Igyekszik tájékoztatni a hozzánk forduló szülőket, 

és segít elintézni ügyeiket. 

2012. sok változással indul egyesületünk és minden civil szervezet életében. 

2011. december 05.-én a Parlament elfogadta az új Civil Törvényt, ami több 

változást hoz minden szervezetnek. Jelenleg Konferenciákon kapunk 

tájékoztatást az új törvény értelmezéséhez.  

Hírlevelünk befejezéseként a szülőket érintő változásokról, új törvényekről 

adunk tájékoztatást. 

 

Kívánunk erőt, egészséget 

és boldog, sikeres életet  

minden Tagtársunknak! 



23 

 

Törvények 

Rokkantsági nyugdíj 

Januártól megszűnt a rokkantsági nyugdíj, így az egykori 

rokkantnyugdíjasok elvileg nem vehetik igénybe a korábbi utazási 

kedvezményeket. Az olcsóbb utazásra jogosító igazolványok, szelvények 

több szolgáltatónál azonban még március végéig érvényesek. 

Az Országgyűlés november végi döntése alapján megszűntek a korhatár 

előtti nyugdíjak, január 1-jétől nem állapítható meg ilyen ellátás, a jelenleg 

folyósítottakat pedig nem a társadalombiztosítási kasszából, hanem a 

költségvetésből fizeti tovább az állam. Az átalakítást egy júliusi 

alkotmánymódosítás tette lehetővé, kimondva, hogy a korhatár előtti nyugdíjak 

csökkenthetők, szociális ellátássá alakíthatók, illetve – a kedvezményezettek 

munkaképessége esetén – megszüntethetők. 

Így január 1-jétől megszűnt az előrehozott és a csökkentett összegű 

előrehozott öregségi nyugdíj, a korkedvezményes nyugdíj, a bányásznyugdíj, a 

művésznyugdíj, a polgármesterek, országgyűlési- és európai parlamenti 

képviselők korhatár előtti öregségi nyugdíja, a korengedményes nyugdíj, 

továbbá megszűnik a fegyveres szervek és a Magyar Honvédség hivatásos 

állományú tagjainak szolgálati nyugdíja is. 

A már megállapított ellátásokat korhatár előtti ellátásként, föld alatt végzett 

bányászati tevékenység esetén átmeneti bányászjáradékként, a fegyvereseknél 

szolgálati járandóságként kell továbbfolyósítani, és 2012-től ugyanilyen ellátást 

kell megállapítani azoknak, akik erre jogot szereztek. 

A javaslat egyik célja, hogy ösztönözze az egykori, a nyugdíjkorhatárt még 

el nem érő rendvédelmi dolgozók újbóli munkavállalását. Így a szolgálati 
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járandóságból visszatérők – az egykori katonák és tűzoltók is – kérhetik, hogy 

az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig a rendőrség úgynevezett szenior 

állományába kerüljenek. Ez esetben fegyver nélküli szolgálatot látnak majd el, 

nettó jövedelmük nem lehet kisebb a korábbi járandóságnál, illetve a minimálbér 

másfélszeresénél. Az illetményemelés mértéke megegyezne az öregségi 

nyugdíjemelés, vagyis az infláció mértékével. 

A változás érinti az utazási kedvezményeket is 

A jogszabályi változás következtében megszűnnek, megszűntek a 

rokkantnyugdíjasok utazási kedvezményei is. Eddig ahhoz, hogy valaki utazási 

kedvezményt vehessen igénybe, nyugdíjas igazolványát kellett felmutatnia, vagy 

a kedvezményre jogosító utazási szelvényét kellett használnia – az idei évtől 

azonban ezeket a rokkantnyugdíjasoktól már nem fogadják el. 

A Pénzcentrum.hu információi szerint a MÁV-Start és a Volán járatain 

március 31-ig még fel lehet használni a tavalyi utazási kedvezményeket, több 

helyi busztársaság azonban már nem fogadja el az olcsóbb utazásra jogosító 

igazolványokat. 

A változások természetesen érintik a BKV Zrt. utasait is. A jelenleg 

érvényes szabályozás alapján a nem öregségi nyugdíjasoknak (az öregségi 

nyugdíjba beleértve a saját jogú öregségi nyugdíjjal azonos elbírálás alá eső 

ellátásokat és a hozzátartozói nyugellátásokat is) március 31-én lejár a nyugdíjas 

bérletre jogosító “nyugdíjasok utazási utalványa”. Az utalvány hiányában a 

BKV Zrt. törvényesen nem állíthatja ki nekik a nyugdíjas bérletigazolványt, és 

nem fogadhatja el e nélkül a nyugdíjas bérletszelvényt. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy április 1-től megszűnik a 3750 forintos 

kedvezményes bérlet a rokkantnyugdíjasok számára, attól az időponttól kezdve 
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meg kell venniük a 9800 forintos rendes bérletet, ha utazni akarnak. A mintegy 

százezer nyugdíjas bérlettel közlekedő utas felét érinti a változás. (Az öregségi 

nyugdíjasoknak megmarad a kedvezmény.) 

300 ezren fizetnek többet 

Hegedűs Lajos, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 

Szövetsége (MEOSZ) elnöke úgy számol, az utazási kedvezmények megszűnése 

háromszázezer rokkantnyugdíjast érint, akiknek áprilistól 40-45 százalékkal kell 

többet fizetniük a bérletekért. Egy – kissé extrém – példával: míg egy 62 éves 

nyugdíjas a havi 200 ezer forint nyugdíja mellett jogosult lesz az öregségi 

kedvezményre, egy 61 és fél éves rokkantnyugdíjas a 40 ezer forintjából csak a 

teljes áru bérletet veheti meg ezután. 

Az elnök a Magyar Nemzetnek elmondta: az utazási kedvezmények az 

ország egyes városaiban már megszűntek, így a BKV egyfajta gesztust 

gyakorolt azzal, hogy áprilisig még biztosítja a nem öregségi nyugdíjasoknak a 

kedvezményes bérletek használatát. Az utazási kedvezmények megszüntetése 

miatt a MEOSZ beadvánnyal fordul a strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz, az 

ombudsmanhoz, az Alkotmánybírósághoz, sőt, az ENSZ-hez is. 

forrás: pénzcentrum.hu 
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Személygépkocsi szerzési támogatás 

 

Milyen járm űvet lehet a személygépkocsi szerzési támogatással vásárolni? 

- a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új 

járműnek minősülő személygépkocsit, vagy 

- a súlyos mozgáskorlátozott személy speciális igényeinek megfelelő műszaki 

feltételekkel rendelkező, újnak nem minősülő, de legfeljebb négy éve 

forgalomba helyezett személygépkocsit, vagy 

- segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű járművet, 

vagy 

- járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél 

gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszéket.  

 

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, három- vagy 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. 
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Személygépkocsi átalakítás 

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 átalakítás támogatásának mértéke? 

A személygépkocsi átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de 

legfeljebb 90.000,- forint. 

 

Mely esetben jogosult a súlyos mozgáskorlátozott személy a közlekedési 

kedvezményre? 

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 
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- segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy 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. 

Kit részesítenek előnyben a közlekedési kedvezmény megállapítása során?  

A közlekedési kedvezmény megállapításánál előnyben kell részesíteni azt a 

súlyos mozgáskorlátozott személyt, aki 

- kereső tevékenységet folytat, 

- tanulói, képzési jogviszonyban áll, 

- 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevel, vagy 

- honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos 

mozgáskorlátozottá. 

A fentiek körébe nem tartozó súlyos mozgáskorlátozott személy csak akkor 

részesíthető közlekedési kedvezményben, ha valamennyi, a fenti feltételeknek 

megfelelő kérelem alapján megállapították a jogosultságot, és ez a keretszámot 

nem merítette ki. 
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A kedvezmény megállapításának menete 

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, a kedvezmény megállapítása iránti kérelmet 2012-től minden év március 

31-éig lehet benyújtani. 

2011-ben azonban minden súlyos mozgáskorlátozott személynek újra be kell 

nyújtania az igényét abban az esetben is, ha a támogatásra való jogosultságát a 

jegyző már megállapította (de utalványban nem részesült). 

A kérelem benyújtásának határideje szeptember 15.  

A Szociális és Gyámhivatal mely határidőig dönt a jogosultság 

megállapításáról? 

2011-ben a hivatal a jogosultságokról 2011. október 15-ig dönt. 

2012-től a hivatal minden év május 31-ig dönt a tárgyévi jogosultságokról.  

Hogyan lehet a támogatást felhasználni? 

A támogatás felhasználása új vagy használt gépkocsi szerzési támogatás 

iránti igény esetében a közbeszerzési eljárás útján kiválasztott, lízing-

tevékenységgel foglalkozó, pénzügyi szolgáltatást nyújtó szervezettel kötött 

lízingszerződés keretében történik. A finanszírozó szervezet a hivatal által 

megállapított támogatás összegét a vételárba beszámítja.  
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A hivatal mikor állítja ki az utalványt? 

A hivatal a segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű 

jármű, vagy járműnek nem minősülő gépi meghajtású kerekesszék, illetőleg a 

gépkocsi átalakítása estén utalványt állít ki. Az utalványt a hivatal a 

jogosultságot megállapító határozatának jogerőre emelkedését követő tizenöt 

napon belül állítja ki. 

Hol használható fel az utalvány? 

Az utalvány a belföldi kereskedelmi forgalomban járművek, illetve 

gyógyászati segédeszközök értékesítésével foglalkozó, adószámmal rendelkező 

kereskedőnél, illetve belföldi, adószámmal rendelkező, személygépkocsi 

szervizelését és karbantartását végző szolgáltatónál használható fel. A kereskedő 

az utalvány értékét a vételárba, illetve az átalakítás költségébe beszámítja. 

2011. július 2-át követően van-e lehetőség a közlekedési támogatásra való 

jogosultság megállapítására? 

A közlekedési támogatás, mint közlekedési forma 2013-tól megszűnik, így a 

támogatást nem lehet megállapítani annak a súlyos mozgáskorlátozott 

személynek, akinek a súlyos mozgáskorlátozottsága 2011. július 2-át követően 

következik be. 

2012. év során közlekedési támogatás csak azoknak állapítható meg, akik 

olyan háziorvosi szakvéleménnyel rendelkeznek, amely végleges állapotot, vagy 

a következő felülvizsgálat időpontjaként a kérelem benyújtása utáni időpontot 

jelöl meg. Ebben az esetben a kérelmet 2012. április 30-ig kell benyújtani az 

önkormányzat jegyzőjéhez. 

A háziorvos 2011. július 2-át követően a közlekedési kedvezmény 

megállapításához szakvéleményt már nem állít ki. 

2011. július 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium 

Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály 
Ügyfélszolgálat 

Budapest, V. Akadémia u. 3. Telefon: (06-1)-795-3168 
www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium 
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Nemzeti Erőforrás Minisztérium 

 

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei 
 

2011. július 2-tól a 102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet rendelkezik a súlyos 
mozgáskorlátozott személyeket megillető közlekedési kedvezményekről. A 
rendelet alapján a súlyos mozgáskorlátozott személyek részére gépkocsi szerzési 
és gépkocsi átalakítási támogatást lehet megállapítani.  

A súlyos mozgáskorlátozott személyek 2011. szeptember 15-ig nyújthatják 
be a közlekedési kedvezmény megállapítása iránti kérelmüket a lakóhelyük 
szerint illetékes Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához. A kérelmet 
azoknak a személyeknek is be kell nyújtani, akiknek a jegyző ebben az évben 
már megállapította a támogatásra való jogosultságát. 

A 164/1996.(XII.27.) Korm. rendelet alapján 2011. július 2-ig kiadott 
utalványok az érvényességük lejártáig, de legkésőbb 2011. december 31-éig 
használhatók fel. 

2012. év során közlekedési támogatás csak azoknak a súlyos 
mozgáskorlátozott személyeknek állapítható meg, akik olyan házi orvosi 
szakvéleménnyel rendelkeznek, amely végleges állapotot, vagy a következő 
felülvizsgálat időpontjaként a kérelem benyújtása utáni (2012. április 30. utáni) 
időpontot jelöl meg. 

 

 102/2011.(VI.29.) Kormányrendelet 
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Minden perc, 
amit itt tölthetünk 

ezen a csodálatos bolygón 
csak akkor lesz igazán értékes, 

ha segítő kezet nyújtunk 
az emberek felé, 

és megpróbáljuk őrizni szívünkben 
azokat a szép emlékeket 

amiről mindig is álmodtunk 
és tettünk. 

 
MAJOROS ÁRPÁD 


