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Tárgy: Gépjárműszerzési támogatási rendszer átalakítása 

 

Tisztelt Államtitkár Úr! 
 
 
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) elnökeként fordulok 
Önhöz a mozgáskorlátozott emberek gépjárműszerzési támogatási rendszerének tovább nem 
halogatható átalakítása érdekében. 
 
A mozgáskorlátozott emberek személyes mobilitását és közlekedésben való részvételét 
elősegítő gépjárműszerzési támogatási rendszer, és így a 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 
felülvizsgálata több szempontból is időszerű. A rendelet immár 10 éves alkalmazása lehetővé 
tette a rendszer hibáinak felismerését mind a szaktárca, mind az érdekvédelem, de 
legfőképpen maguk az érintettek számára. Ezeket a tapasztalatokat összegezve a MEOSZ 
szakmai együttműködésével átfogó koncepció készült és megállapodás született a 
kormányrendelet módosításáról. A változás azonban nem következett be, a szaktárca 
elhalasztotta a megvalósítást.  
 
A gazdasági helyzet és a világjárvány a gépjárműgyártást és kereskedelmet sem kerülte el, 
ebben a szertorban is folyamatos áremelkedés tapasztalható. A KSH adatai szerint az elmúlt 
évben az új autók ára 25%-kal, a használt gépkocsik ára 20%-kal nőtt. Az új gépjárműként 
kizárólag vásárolható Suzuki egyes típusait a Magyar Suzuki Zrt. 2021 végén 100 ezer forinttal 
emelte. A szerzési támogatás mértéke új autó esetén 2016. április 1-től változatlanul 1 millió 
forint. A rendelet hatályba lépése óta ekkor, egy alkalommal emelkedett a támogatás, 100 
ezer forinttal. A használt autókra adható támogatás 600 ezer forint, mely a rendelet 
alkalmazása óta egyszer sem emelkedett. Mindez azt eredményezi, hogy a mozgáskorlátozott 
emberek számára egyre nagyobb nehézséget jelent vagy sok esetben elérhetetlenné válik az 
autóvásárlás. 
 
A MEOSZ elnökeként fontosnak tartom hangsúlyozni annak szükségességét, hogy az állam 
valódi mértékben járuljon hozzá a legsúlyosabb közlekedési hátránnyal bíró társadalmi 
csoport tagjainak hátrányaik leküzdéséhez. Ennek létrejötte érdekében szakmai alapnak 
javaslom a Pénzügyminisztérium és a Parlament Gazdasági Bizottsága által támogatott korábbi 
koncepciót és az egyeztetés folytatását tartom szükségesnek. 

mailto:attila.fulop@emmi.gov.hu


2 

 

 
Szövetségünk gépjárműszerzési támogatási rendszerrel kapcsolatos szakmai álláspontja 
jelenleg is a megállapodásban foglalt elképzelésekkel megegyező. Célunk, hogy a 
mozgássérült emberek számára biztosított legyen olyan mértékű állami támogatás, mely valós 
segítséget nyújt a gépjárműszerzéshez, ezáltal az önálló és méltó élethez.  
 
Kérem, tisztelt Államtitkár Urat, hogy a szaktárca és a MEOSZ megállapodása alapján, a 
korábbi elképzelések mentén személyes találkozó keretében tegye lehetővé az egyeztetések 
folytatását. 
 
Tisztelt Államtitkár Úr a folyamatos és szoros szakmai együttműködésben bízva várom 
megtisztelő válaszát és a találkozó időpontjára vonatkozó javaslatát. 
 
 
Budapest, 2022. január 10. 
 
 

Tisztelettel, 
 
 
 

Kovács Ágnes 
       elnök 


