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Fülöp Attila         

gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár 

részére 

 

 

 

Tisztelt Államtitkár Úr! 

 

 

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

egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. 

rendelet 13. § értelmében a fogyatékossággal élő emberek energiafogyasztásával kapcsolatos 

kedvezménnyel összefüggésben a következőkben részletezett javaslatokat teszi. 

 

A kormányrendelet 2022. augusztus 1-jétől a lakossági fogyasztó a villamos energiát az 

egyetemes szolgáltatótól 2523 kWh/év/mérési pont (felhasználási hely) fogyasztásig, míg gáz 

esetén 1729 m3/év/mérési pont (felhasználási hely), azaz 59132 MJ/év/mérési pont 

(felhasználási hely) mértékig jogosult a miniszteri rendeletben meghatározott kedvezményes 

áron vételezni. Ezen felül a fogyatékossággal élő személyek további kedvezményekben 

részesülnek. 

 

Meggyőződésünk, hogy a kormány fogyatékossággal élő személyek tekintetében meghozott 

kedvező döntése nem fog az érintettek körében túlzott energiafogyasztást eredményezni, 

kizárólag az energia árak kedvezményes szinten tartása miatt nem fognak több energiát 

felhasználni. Tapasztalataink szerint a fogyatékos emberek és családjaik eddig is szigorú 

beosztással éltek, és a továbbiakban is takarékoskodni kényszerülnek, miattuk az 

energiafogyasztás nem fogja meghaladni a várt mértéket.  

 

Az érintettektől országosan beérkező információk és a tapasztalataink alapján az érintetteknek 

egy átlagos háztartáshoz viszonyítva  kétszerese az energiafogyasztása , így az alábbi javaslatot 

tesszük. 

 

Ezért javasoljuk, hogy fogyatékossággal élő személyek esetén, az érintett, illetve a vele egy 

háztartásban élő hozzátartozója a 259/2022. (VII. 21.) számú Korm. rendeletben 

meghatározott mindkét energiahordozó esetén az éves fogyasztási keret kétszereséig, azaz 

villamos energiánál 5046 kWh/év/mérési pont, illetve gáznál 3458 m3/év/mérési pont 

felhasználásig legyen jogosult kedvezményes áron energiát vásárolni. 

 

A kedvezményre jogosult fogyatékossággal élő személyek körét illetően álláspontunk szerint 

nem lehet a kedvező árat csupán az elektromos kerekes széket vagy mopedet használók körére 

korlátozni. A személyes mobilitást segítő eszközökön túl számos más fogyatékos állapot is az 

átlagosnál nagyobb mértékű energiafelhasználást indokol, a teljesség igénye nélkül álljanak itt 

az alábbi példák. 

 

Életfunkciókat fenntartó és életvitelt segítő eszközök, például gépi légzéssegítő, elektromos 

nyálszívó készülék, vagy elektromos emelőszerkezet.  
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A rehabilitáció elektromos eszközei, passzív mozgatógépek,  az ideg, az izom vagy az ízület 

fájdalmának enyhítésére szolgáló készülékek, illetve az izom- és idegstimulátorok, elektromos 

láb- és karerősítő gépek, vagy az alternatív és augmentatív kommunikáció elektronikus 

eszközei. 

Otthoni okoseszközök fokozott használata az önállóság érdekében elengedhetetlen. 

 

Többletenergiára van szükség olyan fogyatékos állapotok esetén is, amikor napi többszöri ruha 

és ágynemű csere miatt gyakori mosás, tisztítás és fertőtlenítés szükséges. 

A speciális étkezési szükséglete esetén, különösen szondás táplálásnál a hús pépesethetősége 

érdekében hosszabb ideig történő főzés alapszükséglet és nem luxusból történik. 

 

Valamennyi állapot esetén elmondható, hogy a mindennapjait otthonában töltő 

fogyatékossággal élő ember számára megfelelő hőmérsékleten kell tartani a lakást . 

 

Ezen körülményekre tekintettel javasoljuk, hogy a 259/2022. (VII. 21.) számú Korm. rendelet 

13. § szerinti külön kormányrendelet a kedvezményt terjessze ki azokra a fogyatékossággal élő 

emberekre, illetve rájuk tekintettel velük egy háztartásban élő hozzátartozóikra, akik az alábbi 

csoportok valamelyikébe tartoznak: 

 

• a fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesülő személyek; 

Látási, hallási, értelmi és mozgásszervi fogyatékosság esetén állapítható meg a 

támogatás, valamint a súlyos autizmusban érintett emberek, illetve a halmozottan 

fogyatékos személyek részére. 

• a rokkantsági járadékban részesülő személyek;  

Ők azok a személyek, akik fiatalon, 25 éves kor előtt bekövetkezett betegség vagy 

baleset következtében legalább 70% mértékű egészségkárosodással élnek. 

• az a személy, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi 

pótlékban részesül, és a jogosultság alapjául szolgáló – a magasabb összegű családi 

pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM 

rendelet szerinti – igazolás alapján valamely fogyatékosság fennállása igazolt; 

A magasabb összegű családi pótlék megállapítására való jogosultságot a rendelet 

melléklete szerinti betegségek szélesebb köre alapozza meg, ezért indokolt, hogy 

kizárólag fogyatékos állapot igazolása esetén legyen mód a kedvezmény 

igénybevételére. A fogyatékosság típusok jelölésére az ESzCsM rendelet különböző 

betűkódokat használ, ezért a betegség és fogyatékosság típusok akár ezek használatával 

jól elkülöníthetők egymástól. 

• azon rokkantsági ellátásban részesülő személyek, akiknek egészségi állapota a 

rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 30%-os 

mértéket; 

E személyi kör rendelkezik D, illetve E minősítési kategória szerinti komplex 

minősítéssel. Jól szemlélteti az érintettek egészségi állapotuk miatti másokra, illetve 

segítő eszközökre való rászorultságát, hogy kizárólag E minősítési kategóriába tartozó 

hozzátartozóját ápoló személynek állapítható meg kiemelt ápolási díj. 
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• azok az Mmtv. 30. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontjának vagy 32. § (1) bekezdés a) 

pontjának alkalmazásával rokkantsági ellátásban részesülő személyek, akik 2011. 

december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra voltak 

jogosultak; 

Általában ezen személyek nem rendelkeznek komplex minősítéssel, de egészségi 

állapotuk – 2012 januárját megelőzően az I. rokkantsági csoportba tartoztak azok a 

személyek, akiknek egészségkárosodása a 79%-ot meghaladta, és mások gondozására 

szorultak, míg a II. rokkantsági csoportba tartoztak azok, akiknek egészségkárosodása 

szintén 79%-ot meghaladó mértékű, de nem szorultak mások gondozására – alapján 

indokolt a mentesülés. 

• az Mmtv. 31. §-ának alkalmazásával öregségi nyugdíjban részesülő személyek, akik 

2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra 

voltak jogosultak; 

A legtöbb esetben olyan idős személyekről van szó, akik szintén nem rendelkeznek 

komplex minősítéssel, de korábban kialakult rossz egészségi állapotukban az idő 

előrehaladtával további állapotrosszabbodás következhetett be. 

• azok az öregségi nyugdíjban részesülők, akik a nyugdíjra való jogosultságának 

megállapítását megelőző napon rokkantsági ellátásban részesültek és egészségi 

állapotuk a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 30%-

os mértéket; 

• azok az öregségi nyugdíjban részesülők, akik az Mmtv. 30. § (4) bekezdés b) pont ba) 

alpontjának vagy 32. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásával rokkantsági 

ellátásban részesültek és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, 

baleseti rokkantsági nyugdíjra voltak jogosultak; 

Ezeknek a személyeknek I. vagy II. csoportú rokkantsági nyugdíját váltotta fel a 

rokkantsági ellátás, melyet az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése az öregségi nyugdíj 

követett, ebben az esetben szintén nem rendelkezik komplex minősítéssel az érintett 

 

 

Budapest, 2022. július 21.                                                  

                                                           

 Tisztelettel:  

 

    Kovács Ágnes  

 elnök 


