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Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre!

Tisztelt Elnök Úr!
A Budapest
udapest Főváros Kormányhivatal
Kormányhivatalához elektronikusan, 2020. február 25-én érkezett tájékoztatás kérő
levelével kapcsolatban az alábbi választ adom.
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm.
rendelet (továbbiakban: R1.) alapján súlyos mozgáskorlátozott személynek
nek tekinthető az a személy aki,
a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
(továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak, vagy f) pontja
alapján halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik
mozgásszervi fogyatékosság, illetve a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló
7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet
rendeleten alapuló minősítési rendszer szerinti,, a közlekedőképességében
súlyosan akadályozott személy is..
A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás
folyósításának szabályairóll szóló 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet (továbbiakban: R2.) 1. § (5)
bekezdése alapján a Fot. 23. § (1) bekezdése e) pontja alkalmazása során mozgásában fogyatékosnak
azt a személyt kell tekinteni, aki állapo
állapota miatt a helyváltoztatáshoz az R2. 1. számú melléklet 5.
pontjában meghatározott segédeszköz állandó és szük
szükségszerű
ségszerű használatát igényli, vagy mozgásszervi
okból állandó jelleggel ágyhoz kötött, ezért segédeszköz használatára állapota miatt nem képes, vagy az
R2. 1. számú melléklet 6. pontjában meghatározott betegségben szenved és emiatt állapota
segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható. A Fot. 23. § (1) bekezdésének f) pontja szerinti
halmozottan fogyatékos
yatékos állapot minősítéséhez a
az R2. 1. számú mellékletben meghatározott, az adott
fogyatékossági típusra vonatkozó orvos
orvos-szakmai
szakmai mutatókat kell értelemszerűen alkalmazni. Tehát,
amennyiben a légzőszervi, illetve szív
szív- és érrendszeri betegek az előbbi jogszabályi helyek
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kritériumainak megfelelnek, úgy jogosultak lehetnek a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési
kedvezményeire.
A 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet alapján elvégzett minősítés esetén a mozgáskorlátozott személyek
kedvezményei a közlekedőképességükben súlyosan akadályozott személyeket abban az esetben illetik
meg, amennyiben károsodásuk mozgásszervi, perifériás keringési illetve idegi eredetű, a jogszabályban
meghatározott mértéket eléri, valamint a funkcionális állapotok nemzetközi osztályozása alapján a
közlekedőképességük legalább súlyosan nehezített, és amely állapot várhatóan legalább három éven
keresztül fennáll. Mint minden olyan jogszabály, amely a társadalombiztosítás terhére természetbeni
vagy pénzbeli ellátásra ad lehetőséget, egyúttal szigorú kritériumokat is nevesít. Így például szükséges
továbbá a közlekedőképesség minősítéséhez a kivizsgált, megfelelően gyógyszerelt és rehabilitált
igénylő állapotára vonatkozó hiteles szakorvosi dokumentáció bemutatása, amely alapján a BNO kódok
és az azon alapuló diagnózisok mellett az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásnak megfelelően
a funkcionális állapotra vonatkozó FNO kódok is biztonsággal megállapíthatók.
Természetesen a jogalkotó célja, hogy a súlyos károsodással illetve fogyatékossággal élő személyek
részére a hátránykompenzációs ellátásokhoz való hozzájutás megkülönböztetés nélkül rendelkezésre
álljon. Ennek megfelelően úgy vélem, a jelenleg hatályos jogszabályok alapján – amennyiben azt
állapotuk indokolja - a mozgáskorlátozott légzőszervi, szív- és érrendszeri betegek számára is
elérhetőek az Ön által is említett kedvezmények.
Kérem a tájékoztatásom szíves elfogadását.
Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint
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