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Tárgy: A hatósági üzemanyagár jövőbeni esetleges változásának fogyatékossággal élő 

emberekre gyakorolt hatása és szabályozási javaslat 

 

 

Tisztelt Miniszter Úr! 

 

 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (a továbbiakban: MEOSZ) több 

mint negyven éve a mozgássérült emberek legjelentősebb, meghatározó magyar érdekvédelmi 

szervezete, mely a mozgáskorlátozott emberek érdekeinek képviseletén túl e közösség 

társadalmi integrációja és szociális biztonsága iránt is elkötelezett.  

 

A törvényhozás a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi 

CXXX. törvénnyel az MSZ-EN 228 jelű szabványban meghatározott ESZ-95-ös minőségi 

fokozatú motorbenzin, amely nem teljesíti az ESZ-98-as fokozat minőségi követelményi 

szintjét, és az MSZ-EN 590 jelű szabványban meghatározott 2710 20 11 KN-kódú dízelgázolaj, 

legmagasabb literenkénti kiskereskedelmi bruttó árát 480 forintban maximálta (üzemanyagár 

stop). Az üzemanyagár stop 2021. november 15-én lépett hatályba és a hatályos jogszabályi 

rendelkezések szerint 2022. október 1-ig tart.  

 

Szövetségünk tisztában van azzal, hogy a globális energiaválság, a benzin világpiaci árának 

magas szintje miatt reális esély mutatkozik arra, hogy a hatósági benzinár hosszú távon nem 

lesz tartható és a gépjárművet használó magyar polgároknak és gazdasági társaságoknak ki kell 

venniük a részüket közös teherviselésből. 

 

Tisztelt Miniszter Úr! A fogyatékossággal élő embereket is megilleti az önálló és másokkal 

egyenlő méltóságú élet lehetősége, a mozgásszabadság, amely a 21. században elképzelhetetlen 

nagyobb távolságok megtételére való képesség nélkül. A fogyatékossággal élő emberek 

számára, mint ahogyan a gáz és villamosenergia esetében is, fogyatékosságukból eredően 

többlet üzemanyag igény merülhet fel. A fogyatékossággal élő embereknek sokszor a 

gépkocsival való közlekedés az egyetlen megoldás, hiszen a tömegközlekedési eszközök 

használata számukra nem jelent alternatívát. Állapotukból, illetve az akadálymentes helyi és 

helyközi közösségi közlekedés akadálymentességének hiányából, illetve elégtelenségéből 

adódóan az autós közlekedés jelenti számukra az egyetlen lehetőséget.  

 

Számos mozgáskorlátozott ember számára az autó jelenti az egyetlen lehetőséget arra, hogy 

munkát vállalhasson, mert közösségi közlekedéssel nem tud eljutni a munkahelyére. Ugyancsak 

kizárólag gépjárművel tudja intézni mindennapi ügyeit, bevásárlását, tud elmenni orvoshoz. 

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek gyakran 

járnak lakóhelyüktől távol eső, számos esetben más településen fekvő oktatási intézménybe, 

mert a lakóhelyükhöz közeli köznevelési intézményben a magyar állam nem tudja biztosítani 

számukra az állapotuknak és szükségleteiknek megfelelő oktatást. Ilyen esetekben a szülők 

gyermeküket annak állapota miatt autóval kénytelenek nagyobb távolságra iskolába, óvodába 
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vinni. Különösen nehéz azoknak a családoknak a helyzete, ahol a fogyatékossággal élő 

gyermekről egy szülő gondoskodik, ő biztosítja a gyermeke számára az oktatás, fejlesztés 

helyszínére való eljutáshoz szükséges szállítást, különösen akkor, ha megélhetésüket pusztán a 

gyermekek otthongondozási díja biztosítja, illetve ha a különélő szülő támogatására nem 

számíthatnak. 

 

Azok a fogyatékossággal élő embereknek, akik nem autóval közlekednek és a közösségi 

közlekedést sem tudják igénybe venni, a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 

1993. évi III. törvény (Szoctv.) 65/C. § (3) a) pontjában szabályozott szállító szolgálat mint 

támogató szolgáltatás jelent megoldást. A speciális személyi szállítás, szállító szolgálat feladata 

a fogyatékosság jellegének megfelelően az alapvető szükségletek kielégítését segítő 

szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. Ez a tevékenység is 

ellehetetlenül azonban, ha finanszírozása nem követi majd a jelentősen megemelkedett 

üzemanyagárakat.  

 

A fogyatékossággal élő emberek szállításában a kifejezetten erre a célra létrejött szállító 

szolgálatokon kívül más intézmények is részt vesznek, így például a szociális, egészségügyi 

vagy köznevelési intézmények. 

 

Hangsúlyozzuk, hogy a mozgáskorlátozott vagy más fogyatékossággal élő emberek számára az 

autós közlekedés (és az ezzel járó fokozott üzemanyagfelhasználás), illetve a szállító 

szolgáltatás igénybe vétele nem választás vagy kényelem kérdése, hanem az egyetlen lehetőség 

az önálló életvitel és az élet valamennyi területén történő teljes körű részvétel 

megvalósulásához. A gépjárműhasználat ellehetetlenülésével, a szállító szolgáltatás 

kapacitásának alulfinanszírozottság miatti tovább csökkenésével a fogyatékossággal élő 

emberek létfenntartása, a fogyatékossággal élő gyermekek oktatása, fejlesztése is veszélybe 

kerülhet. A megemelt üzemanyagár megfizetésének kötelezettsége az ő mindennapi életüket 

lehetetlenítené el. 

 

Azt kérjük ezért Magyarország Kormányától, hogy azok a személyek és intézmények, 

akik a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) 

Korm. rendelet 2. § és 2/A. §-a alapján jogosultak a mozgásában korlátozott személy 

parkolási igazolványára, a jövőben, az üzemanyagár stop megszűnése vagy rendszerének 

átalakítása után is a jelenleg hatályos áron és feltételek mellett (mennyiségi korlátozás 

nélkül) vásárolhassanak üzemanyagot.  

 

Amennyiben a fentiekre nem lát lehetőséget, kérjük, hogy a fenti személyi kör (személyek 

és intézmények) részére a jelenlegi feltételek megváltozása esetén az üzemanyag 

vásárláshoz az üzemanyagár növekedését megfelelően kompenzáló pénzbeli támogatást 

biztosítani szíveskedjék.  

 

Budapest, 2022. július 21.                                                  

                                                           

 Tisztelettel:  

 

    Kovács Ágnes  

 elnök 
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Tárgy: A hatósági üzemanyagár jövőbeni esetleges változásának fogyatékossággal élő 

emberekre gyakorolt hatása és szabályozási javaslat 

 

 

Tisztelt Államtitkár Úr! 

 

 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (a továbbiakban: MEOSZ) több 

mint negyven éve a mozgássérült emberek legjelentősebb, meghatározó magyar érdekvédelmi 

szervezete, mely a mozgáskorlátozott emberek érdekeinek képviseletén túl e közösség 

társadalmi integrációja és szociális biztonsága iránt is elkötelezett.  

 

A törvényhozás a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi 

CXXX. törvénnyel az MSZ-EN 228 jelű szabványban meghatározott ESZ-95-ös minőségi 

fokozatú motorbenzin, amely nem teljesíti az ESZ-98-as fokozat minőségi követelményi 

szintjét, és az MSZ-EN 590 jelű szabványban meghatározott 2710 20 11 KN-kódú dízelgázolaj, 

legmagasabb literenkénti kiskereskedelmi bruttó árát 480 forintban maximálta (üzemanyagár 

stop). Az üzemanyagár stop 2021. november 15-én lépett hatályba és a hatályos jogszabályi 

rendelkezések szerint 2022. október 1-ig tart.  

 

Szövetségünk tisztában van azzal, hogy a globális energiaválság, a benzin világpiaci árának 

magas szintje miatt reális esély mutatkozik arra, hogy a hatósági benzinár hosszú távon nem 

lesz tartható és a gépjárművet használó magyar polgároknak és gazdasági társaságoknak ki kell 

venniük a részüket közös teherviselésből. 

 

Tisztelt Államtitkár Úr! A fogyatékossággal élő embereket is megilleti az önálló és másokkal 

egyenlő méltóságú élet lehetősége, a mozgásszabadság, amely a 21. században elképzelhetetlen 

nagyobb távolságok megtételére való képesség nélkül. A fogyatékossággal élő emberek 

számára, mint ahogyan a gáz és villamosenergia esetében is, fogyatékosságukból eredően 

többlet üzemanyag igény merülhet fel. A fogyatékossággal élő embereknek sokszor a 

gépkocsival való közlekedés az egyetlen megoldás, hiszen a tömegközlekedési eszközök 

használata számukra nem jelent alternatívát. Állapotukból, illetve az akadálymentes helyi és 

helyközi közösségi közlekedés akadálymentességének hiányából, illetve elégtelenségéből 

adódóan az autós közlekedés jelenti számukra az egyetlen lehetőséget.  

 

Számos mozgáskorlátozott ember számára az autó jelenti az egyetlen lehetőséget arra, hogy 

munkát vállalhasson, mert közösségi közlekedéssel nem tud eljutni a munkahelyére. Ugyancsak 

kizárólag gépjárművel tudja intézni mindennapi ügyeit, bevásárlását, tud elmenni orvoshoz. 

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek gyakran 

járnak lakóhelyüktől távol eső, számos esetben más településen fekvő oktatási intézménybe, 
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mert a lakóhelyükhöz közeli köznevelési intézményben a magyar állam nem tudja biztosítani 

számukra az állapotuknak és szükségleteiknek megfelelő oktatást. Ilyen esetekben a szülők 

gyermeküket annak állapota miatt autóval kénytelenek nagyobb távolságra iskolába, óvodába 

vinni. Különösen nehéz azoknak a családoknak a helyzete, ahol a fogyatékossággal élő 

gyermekről egy szülő gondoskodik, ő biztosítja a gyermeke számára az oktatás, fejlesztés 

helyszínére való eljutáshoz szükséges szállítást, különösen akkor, ha megélhetésüket pusztán a 

gyermekek otthongondozási díja biztosítja, illetve ha a különélő szülő támogatására nem 

számíthatnak. 

 

Azok a fogyatékossággal élő embereknek, akik nem autóval közlekednek és a közösségi 

közlekedést sem tudják igénybe venni, a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 

1993. évi III. törvény (Szoctv.) 65/C. § (3) a) pontjában szabályozott szállító szolgálat mint 

támogató szolgáltatás jelent megoldást. A speciális személyi szállítás, szállító szolgálat feladata 

a fogyatékosság jellegének megfelelően az alapvető szükségletek kielégítését segítő 

szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. Ez a tevékenység is 

ellehetetlenül azonban, ha finanszírozása nem követi majd a jelentősen megemelkedett 

üzemanyagárakat.  

 

A fogyatékossággal élő emberek szállításában a kifejezetten erre a célra létrejött szállító 

szolgálatokon kívül más intézmények is részt vesznek, így például a szociális, egészségügyi 

vagy köznevelési intézmények. 

 

Hangsúlyozzuk, hogy a mozgáskorlátozott vagy más fogyatékossággal élő emberek számára az 

autós közlekedés (és az ezzel járó fokozott üzemanyagfelhasználás), illetve a szállító 

szolgáltatás igénybe vétele nem választás vagy kényelem kérdése, hanem az egyetlen lehetőség 

az önálló életvitel és az élet valamennyi területén történő teljes körű részvétel 

megvalósulásához. A gépjárműhasználat ellehetetlenülésével, a szállító szolgáltatás 

kapacitásának alulfinanszírozottság miatti tovább csökkenésével a fogyatékossággal élő 

emberek létfenntartása, a fogyatékossággal élő gyermekek oktatása, fejlesztése is veszélybe 

kerülhet. A megemelt üzemanyagár megfizetésének kötelezettsége az ő mindennapi életüket 

lehetetlenítené el. 

 

Azt kérjük ezért Magyarország Kormányától, hogy azok a személyek és intézmények, 

akik a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) 

Korm. rendelet 2. § és 2/A. §-a alapján jogosultak a mozgásában korlátozott személy 

parkolási igazolványára, a jövőben, az üzemanyagár stop megszűnése vagy rendszerének 

átalakítása után is a jelenleg hatályos áron és feltételek mellett (mennyiségi korlátozás 

nélkül) vásárolhassanak üzemanyagot.  

 

Amennyiben a fentiekre nem lát lehetőséget, kérjük, hogy a fenti személyi kör (személyek 

és intézmények) részére a jelenlegi feltételek megváltozása esetén az üzemanyag 

vásárláshoz az üzemanyagár növekedését megfelelően kompenzáló pénzbeli támogatást 

biztosítani szíveskedjék.  

 

Budapest, 2022. július 21.                                                

                                                           

 Tisztelettel:  

 

    Kovács Ágnes  

 elnök 
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Tárgy: A hatósági üzemanyagár jövőbeni esetleges változásának fogyatékossággal élő 

emberekre gyakorolt hatása és szabályozási javaslat 

 

 

Tisztelt Miniszterelnöki Biztos Úr! 

 

 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (a továbbiakban: MEOSZ) több 

mint negyven éve a mozgássérült emberek legjelentősebb, meghatározó magyar érdekvédelmi 

szervezete, mely a mozgáskorlátozott emberek érdekeinek képviseletén túl e közösség 

társadalmi integrációja és szociális biztonsága iránt is elkötelezett.  

 

A törvényhozás a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi 

CXXX. törvénnyel az MSZ-EN 228 jelű szabványban meghatározott ESZ-95-ös minőségi 

fokozatú motorbenzin, amely nem teljesíti az ESZ-98-as fokozat minőségi követelményi 

szintjét, és az MSZ-EN 590 jelű szabványban meghatározott 2710 20 11 KN-kódú dízelgázolaj, 

legmagasabb literenkénti kiskereskedelmi bruttó árát 480 forintban maximálta (üzemanyagár 

stop). Az üzemanyagár stop 2021. november 15-én lépett hatályba és a hatályos jogszabályi 

rendelkezések szerint 2022. október 1-ig tart.  

 

Szövetségünk tisztában van azzal, hogy a globális energiaválság, a benzin világpiaci árának 

magas szintje miatt reális esély mutatkozik arra, hogy a hatósági benzinár hosszú távon nem 

lesz tartható és a gépjárművet használó magyar polgároknak és gazdasági társaságoknak ki kell 

venniük a részüket közös teherviselésből. 

 

Tisztelt Miniszterelnöki Biztos Úr! A fogyatékossággal élő embereket is megilleti az önálló és 

másokkal egyenlő méltóságú élet lehetősége, a mozgásszabadság, amely a 21. században 

elképzelhetetlen nagyobb távolságok megtételére való képesség nélkül. A fogyatékossággal élő 

emberek számára, mint ahogyan a gáz és villamosenergia esetében is, fogyatékosságukból 

eredően többlet üzemanyag igény merülhet fel. A fogyatékossággal élő embereknek sokszor a 

gépkocsival való közlekedés az egyetlen megoldás, hiszen a tömegközlekedési eszközök 

használata számukra nem jelent alternatívát. Állapotukból, illetve az akadálymentes helyi és 

helyközi közösségi közlekedés akadálymentességének hiányából, illetve elégtelenségéből 

adódóan az autós közlekedés jelenti számukra az egyetlen lehetőséget.  

 

Számos mozgáskorlátozott ember számára az autó jelenti az egyetlen lehetőséget arra, hogy 

munkát vállalhasson, mert közösségi közlekedéssel nem tud eljutni a munkahelyére. Ugyancsak 

kizárólag gépjárművel tudja intézni mindennapi ügyeit, bevásárlását, tud elmenni orvoshoz. 

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek gyakran 

járnak lakóhelyüktől távol eső, számos esetben más településen fekvő oktatási intézménybe, 

mert a lakóhelyükhöz közeli köznevelési intézményben a magyar állam nem tudja biztosítani 
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számukra az állapotuknak és szükségleteiknek megfelelő oktatást. Ilyen esetekben a szülők 

gyermeküket annak állapota miatt autóval kénytelenek nagyobb távolságra iskolába, óvodába 

vinni. Különösen nehéz azoknak a családoknak a helyzete, ahol a fogyatékossággal élő 

gyermekről egy szülő gondoskodik, ő biztosítja a gyermeke számára az oktatás, fejlesztés 

helyszínére való eljutáshoz szükséges szállítást, különösen akkor, ha megélhetésüket pusztán a 

gyermekek otthongondozási díja biztosítja, illetve ha a különélő szülő támogatására nem 

számíthatnak. 

 

Azok a fogyatékossággal élő embereknek, akik nem autóval közlekednek és a közösségi 

közlekedést sem tudják igénybe venni, a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 

1993. évi III. törvény (Szoctv.) 65/C. § (3) a) pontjában szabályozott szállító szolgálat mint 

támogató szolgáltatás jelent megoldást. A speciális személyi szállítás, szállító szolgálat feladata 

a fogyatékosság jellegének megfelelően az alapvető szükségletek kielégítését segítő 

szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. Ez a tevékenység is 

ellehetetlenül azonban, ha finanszírozása nem követi majd a jelentősen megemelkedett 

üzemanyagárakat.  

 

A fogyatékossággal élő emberek szállításában a kifejezetten erre a célra létrejött szállító 

szolgálatokon kívül más intézmények is részt vesznek, így például a szociális, egészségügyi 

vagy köznevelési intézmények. 

 

Hangsúlyozzuk, hogy a mozgáskorlátozott vagy más fogyatékossággal élő emberek számára az 

autós közlekedés (és az ezzel járó fokozott üzemanyagfelhasználás), illetve a szállító 

szolgáltatás igénybe vétele nem választás vagy kényelem kérdése, hanem az egyetlen lehetőség 

az önálló életvitel és az élet valamennyi területén történő teljes körű részvétel 

megvalósulásához. A gépjárműhasználat ellehetetlenülésével, a szállító szolgáltatás 

kapacitásának alulfinanszírozottság miatti tovább csökkenésével a fogyatékossággal élő 

emberek létfenntartása, a fogyatékossággal élő gyermekek oktatása, fejlesztése is veszélybe 

kerülhet. A megemelt üzemanyagár megfizetésének kötelezettsége az ő mindennapi életüket 

lehetetlenítené el. 

 

Azt kérjük ezért Magyarország Kormányától, hogy azok a személyek és intézmények, 

akik a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) 

Korm. rendelet 2. § és 2/A. §-a alapján jogosultak a mozgásában korlátozott személy 

parkolási igazolványára, a jövőben, az üzemanyagár stop megszűnése vagy rendszerének 

átalakítása után is a jelenleg hatályos áron és feltételek mellett (mennyiségi korlátozás 

nélkül) vásárolhassanak üzemanyagot.  

 

Amennyiben a fentiekre nem lát lehetőséget, kérjük, hogy a fenti személyi kör (személyek 

és intézmények) részére a jelenlegi feltételek megváltozása esetén az üzemanyag 

vásárláshoz az üzemanyagár növekedését megfelelően kompenzáló pénzbeli támogatást 

biztosítani szíveskedjék.  

 

Budapest, 2022. július 21.                                                  

                                                           

 Tisztelettel:  

 

    Kovács Ágnes  

 elnök 
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Tárgy: A hatósági üzemanyagár jövőbeni esetleges változásának fogyatékossággal élő 

emberekre gyakorolt hatása és szabályozási javaslat 

 

 

Tisztelt Miniszter Úr! 

 

 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (a továbbiakban: MEOSZ) több 

mint negyven éve a mozgássérült emberek legjelentősebb, meghatározó magyar érdekvédelmi 

szervezete, mely a mozgáskorlátozott emberek érdekeinek képviseletén túl e közösség 

társadalmi integrációja és szociális biztonsága iránt is elkötelezett.  

 

A törvényhozás a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi 

CXXX. törvénnyel az MSZ-EN 228 jelű szabványban meghatározott ESZ-95-ös minőségi 

fokozatú motorbenzin, amely nem teljesíti az ESZ-98-as fokozat minőségi követelményi 

szintjét, és az MSZ-EN 590 jelű szabványban meghatározott 2710 20 11 KN-kódú dízelgázolaj, 

legmagasabb literenkénti kiskereskedelmi bruttó árát 480 forintban maximálta (üzemanyagár 

stop). Az üzemanyagár stop 2021. november 15-én lépett hatályba és a hatályos jogszabályi 

rendelkezések szerint 2022. október 1-ig tart.  

 

Szövetségünk tisztában van azzal, hogy a globális energiaválság, a benzin világpiaci árának 

magas szintje miatt reális esély mutatkozik arra, hogy a hatósági benzinár hosszú távon nem 

lesz tartható és a gépjárművet használó magyar polgároknak és gazdasági társaságoknak ki kell 

venniük a részüket közös teherviselésből. 

 

Tisztelt Miniszter Úr! A fogyatékossággal élő embereket is megilleti az önálló és másokkal 

egyenlő méltóságú élet lehetősége, a mozgásszabadság, amely a 21. században elképzelhetetlen 

nagyobb távolságok megtételére való képesség nélkül. A fogyatékossággal élő emberek 

számára, mint ahogyan a gáz és villamosenergia esetében is, fogyatékosságukból eredően 

többlet üzemanyag igény merülhet fel. A fogyatékossággal élő embereknek sokszor a 

gépkocsival való közlekedés az egyetlen megoldás, hiszen a tömegközlekedési eszközök 

használata számukra nem jelent alternatívát. Állapotukból, illetve az akadálymentes helyi és 

helyközi közösségi közlekedés akadálymentességének hiányából, illetve elégtelenségéből 

adódóan az autós közlekedés jelenti számukra az egyetlen lehetőséget.  

 

Számos mozgáskorlátozott ember számára az autó jelenti az egyetlen lehetőséget arra, hogy 

munkát vállalhasson, mert közösségi közlekedéssel nem tud eljutni a munkahelyére. Ugyancsak 

kizárólag gépjárművel tudja intézni mindennapi ügyeit, bevásárlását, tud elmenni orvoshoz. 

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek gyakran 

járnak lakóhelyüktől távol eső, számos esetben más településen fekvő oktatási intézménybe, 

mert a lakóhelyükhöz közeli köznevelési intézményben a magyar állam nem tudja biztosítani 
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számukra az állapotuknak és szükségleteiknek megfelelő oktatást. Ilyen esetekben a szülők 

gyermeküket annak állapota miatt autóval kénytelenek nagyobb távolságra iskolába, óvodába 

vinni. Különösen nehéz azoknak a családoknak a helyzete, ahol a fogyatékossággal élő 

gyermekről egy szülő gondoskodik, ő biztosítja a gyermeke számára az oktatás, fejlesztés 

helyszínére való eljutáshoz szükséges szállítást, különösen akkor, ha megélhetésüket pusztán a 

gyermekek otthongondozási díja biztosítja, illetve ha a különélő szülő támogatására nem 

számíthatnak. 

 

Azok a fogyatékossággal élő embereknek, akik nem autóval közlekednek és a közösségi 

közlekedést sem tudják igénybe venni, a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 

1993. évi III. törvény (Szoctv.) 65/C. § (3) a) pontjában szabályozott szállító szolgálat mint 

támogató szolgáltatás jelent megoldást. A speciális személyi szállítás, szállító szolgálat feladata 

a fogyatékosság jellegének megfelelően az alapvető szükségletek kielégítését segítő 

szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. Ez a tevékenység is 

ellehetetlenül azonban, ha finanszírozása nem követi majd a jelentősen megemelkedett 

üzemanyagárakat.  

 

A fogyatékossággal élő emberek szállításában a kifejezetten erre a célra létrejött szállító 

szolgálatokon kívül más intézmények is részt vesznek, így például a szociális, egészségügyi 

vagy köznevelési intézmények. 

 

Hangsúlyozzuk, hogy a mozgáskorlátozott vagy más fogyatékossággal élő emberek számára az 

autós közlekedés (és az ezzel járó fokozott üzemanyagfelhasználás), illetve a szállító 

szolgáltatás igénybe vétele nem választás vagy kényelem kérdése, hanem az egyetlen lehetőség 

az önálló életvitel és az élet valamennyi területén történő teljes körű részvétel 

megvalósulásához. A gépjárműhasználat ellehetetlenülésével, a szállító szolgáltatás 

kapacitásának alulfinanszírozottság miatti tovább csökkenésével a fogyatékossággal élő 

emberek létfenntartása, a fogyatékossággal élő gyermekek oktatása, fejlesztése is veszélybe 

kerülhet. A megemelt üzemanyagár megfizetésének kötelezettsége az ő mindennapi életüket 

lehetetlenítené el. 

 

Azt kérjük ezért Magyarország Kormányától, hogy azok a személyek és intézmények, 

akik a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) 

Korm. rendelet 2. § és 2/A. §-a alapján jogosultak a mozgásában korlátozott személy 

parkolási igazolványára, a jövőben, az üzemanyagár stop megszűnése vagy rendszerének 

átalakítása után is a jelenleg hatályos áron és feltételek mellett (mennyiségi korlátozás 

nélkül) vásárolhassanak üzemanyagot.  

 

Amennyiben a fentiekre nem lát lehetőséget, kérjük, hogy a fenti személyi kör (személyek 

és intézmények) részére a jelenlegi feltételek megváltozása esetén az üzemanyag 

vásárláshoz az üzemanyagár növekedését megfelelően kompenzáló pénzbeli támogatást 

biztosítani szíveskedjék.  

 

Budapest, 2022. július 21.                                                

                                                          

 Tisztelettel:  

 

    Kovács Ágnes  

 elnök 
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Tárgy: A hatósági üzemanyagár jövőbeni esetleges változásának fogyatékossággal élő 

emberekre gyakorolt hatása és szabályozási javaslat 

 

 

Tisztelt Miniszter Úr! 

 

 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (a továbbiakban: MEOSZ) több 

mint negyven éve a mozgássérült emberek legjelentősebb, meghatározó magyar érdekvédelmi 

szervezete, mely a mozgáskorlátozott emberek érdekeinek képviseletén túl e közösség 

társadalmi integrációja és szociális biztonsága iránt is elkötelezett.  

 

A törvényhozás a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi 

CXXX. törvénnyel az MSZ-EN 228 jelű szabványban meghatározott ESZ-95-ös minőségi 

fokozatú motorbenzin, amely nem teljesíti az ESZ-98-as fokozat minőségi követelményi 

szintjét, és az MSZ-EN 590 jelű szabványban meghatározott 2710 20 11 KN-kódú dízelgázolaj, 

legmagasabb literenkénti kiskereskedelmi bruttó árát 480 forintban maximálta (üzemanyagár 

stop). Az üzemanyagár stop 2021. november 15-én lépett hatályba és a hatályos jogszabályi 

rendelkezések szerint 2022. október 1-ig tart.  

 

Szövetségünk tisztában van azzal, hogy a globális energiaválság, a benzin világpiaci árának 

magas szintje miatt reális esély mutatkozik arra, hogy a hatósági benzinár hosszú távon nem 

lesz tartható és a gépjárművet használó magyar polgároknak és gazdasági társaságoknak ki kell 

venniük a részüket közös teherviselésből. 

 

Tisztelt Miniszter Úr! A fogyatékossággal élő embereket is megilleti az önálló és másokkal 

egyenlő méltóságú élet lehetősége, a mozgásszabadság, amely a 21. században elképzelhetetlen 

nagyobb távolságok megtételére való képesség nélkül. A fogyatékossággal élő emberek 

számára, mint ahogyan a gáz és villamosenergia esetében is, fogyatékosságukból eredően 

többlet üzemanyag igény merülhet fel. A fogyatékossággal élő embereknek sokszor a 

gépkocsival való közlekedés az egyetlen megoldás, hiszen a tömegközlekedési eszközök 

használata számukra nem jelent alternatívát. Állapotukból, illetve az akadálymentes helyi és 

helyközi közösségi közlekedés akadálymentességének hiányából, illetve elégtelenségéből 

adódóan az autós közlekedés jelenti számukra az egyetlen lehetőséget.  

 

Számos mozgáskorlátozott ember számára az autó jelenti az egyetlen lehetőséget arra, hogy 

munkát vállalhasson, mert közösségi közlekedéssel nem tud eljutni a munkahelyére. Ugyancsak 

kizárólag gépjárművel tudja intézni mindennapi ügyeit, bevásárlását, tud elmenni orvoshoz. 

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek gyakran 

járnak lakóhelyüktől távol eső, számos esetben más településen fekvő oktatási intézménybe, 

mert a lakóhelyükhöz közeli köznevelési intézményben a magyar állam nem tudja biztosítani 

számukra az állapotuknak és szükségleteiknek megfelelő oktatást. Ilyen esetekben a szülők 
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gyermeküket annak állapota miatt autóval kénytelenek nagyobb távolságra iskolába, óvodába 

vinni. Különösen nehéz azoknak a családoknak a helyzete, ahol a fogyatékossággal élő 

gyermekről egy szülő gondoskodik, ő biztosítja a gyermeke számára az oktatás, fejlesztés 

helyszínére való eljutáshoz szükséges szállítást, különösen akkor, ha megélhetésüket pusztán a 

gyermekek otthongondozási díja biztosítja, illetve ha a különélő szülő támogatására nem 

számíthatnak. 

 

Azok a fogyatékossággal élő embereknek, akik nem autóval közlekednek és a közösségi 

közlekedést sem tudják igénybe venni, a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 

1993. évi III. törvény (Szoctv.) 65/C. § (3) a) pontjában szabályozott szállító szolgálat mint 

támogató szolgáltatás jelent megoldást. A speciális személyi szállítás, szállító szolgálat feladata 

a fogyatékosság jellegének megfelelően az alapvető szükségletek kielégítését segítő 

szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. Ez a tevékenység is 

ellehetetlenül azonban, ha finanszírozása nem követi majd a jelentősen megemelkedett 

üzemanyagárakat.  

 

A fogyatékossággal élő emberek szállításában a kifejezetten erre a célra létrejött szállító 

szolgálatokon kívül más intézmények is részt vesznek, így például a szociális, egészségügyi 

vagy köznevelési intézmények. 

 

Hangsúlyozzuk, hogy a mozgáskorlátozott vagy más fogyatékossággal élő emberek számára az 

autós közlekedés (és az ezzel járó fokozott üzemanyagfelhasználás), illetve a szállító 

szolgáltatás igénybe vétele nem választás vagy kényelem kérdése, hanem az egyetlen lehetőség 

az önálló életvitel és az élet valamennyi területén történő teljes körű részvétel 

megvalósulásához. A gépjárműhasználat ellehetetlenülésével, a szállító szolgáltatás 

kapacitásának alulfinanszírozottság miatti tovább csökkenésével a fogyatékossággal élő 

emberek létfenntartása, a fogyatékossággal élő gyermekek oktatása, fejlesztése is veszélybe 

kerülhet. A megemelt üzemanyagár megfizetésének kötelezettsége az ő mindennapi életüket 

lehetetlenítené el. 

 

Azt kérjük ezért Magyarország Kormányától, hogy azok a személyek és intézmények, 

akik a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) 

Korm. rendelet 2. § és 2/A. §-a alapján jogosultak a mozgásában korlátozott személy 

parkolási igazolványára, a jövőben, az üzemanyagár stop megszűnése vagy rendszerének 

átalakítása után is a jelenleg hatályos áron és feltételek mellett (mennyiségi korlátozás 

nélkül) vásárolhassanak üzemanyagot.  

 

Amennyiben a fentiekre nem lát lehetőséget, kérjük, hogy a fenti személyi kör (személyek 

és intézmények) részére a jelenlegi feltételek megváltozása esetén az üzemanyag 

vásárláshoz az üzemanyagár növekedését megfelelően kompenzáló pénzbeli támogatást 

biztosítani szíveskedjék.  

 

Budapest, 2022. július 21.                                                

                                                          

 Tisztelettel:  

 

    Kovács Ágnes  

 elnök 

 


