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Tisztelt Miniszterelnök Úr, Tisztelt Miniszter Urak! 
 
Mivel valószínűleg nincsenek a fogyatékossággal élő emberek, azon belül is a súlyosan 
mozgáskorlátozott emberek életkörülményeiről megfelelő ismereteik, ezért szeretnénk 
tájékoztatni Önöket arról, hogy a minden egyeztetés nélkül bevezetett új „útadó” milyen 
hatást gyakorol a mozgássérült emberek életkörülményeire. 
 
Mintegy 150.000 olyan család van Magyarországon, amely családokban olyan súlyosan 
mozgássérült, fogyatékossági támogatásban részesülő, vagy közlekedőképességében súlyosan 
akadályozott ember él, akiknek közlekedőképességéhez a mindennapokban, a 
személygépkocsi használata, szinte kizárólagosan biztosítja a társadalmi élet különböző 
területein való részvételt. 
Ezeknek az embereknek a döntő többsége, eddig sem tartozott a rendszeres autópálya 
használók rétegéhez, legfeljebb egy – egy alkalommal az ország Budapest – központúsága 
miatt orvosi ellátásra, kezelésre kellett autópálya igénybevételével Budapestre, vagy valamely 
nagyvárosba utazni. Ezekben az esetekben rendszerint az időszakos, rövid távra érvényes 
autópálya matricát vették igénybe. 
 
Számukra tehát, az új autópálya használati díj bevezetéséből származó, a Kormány által 
kommunikált „fantasztikus” előnyök egyáltalán nem jelentkeznek. 
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Jelentkeznek ugyanakkor azok a tényleges hátrányok, amelyek összességében, a súlyosan 
mozgássérült embereket az elmúlt években ért kedvezmény elvonásokkal, csökkentésekkel, 
jövedelem csökkentésekkel együtt tovább fokozzák ezeknek az embereknek és családoknak a 
teljes leszakadását. 
Azoknak a politikusoknak, döntéshozóknak, az átlagjövedelem többszörösét kereső 
„szerencséseknek” lehet, hogy valóban semmit sem jelent az évi 5.000.- - 10.000.- -15.000.- 
vagy egyes esetekben ennél is magasabb többlet kiadás, azonban annak a rétegnek, akiket mi 
képviselünk, a havi jövedelme átlagosan egyharmada a KSH által kimutatott magyar 
átlagjövedelemnek. 
 
Ezek az emberek, mozgássérültségük miatt, jellemzően csak a városok szélén, az autópályák 
bevezető szakaszai mellett elhelyezkedő nagy bevásárlóközpontokat tudják használni, mert 
ezek akadálymentesek, - na nem azért, mert a magyar állam ezért sokat tett volna, hanem 
azért, mert az „úgynevezett multik” többet törődtek évtizedek óta a mozgássérült vásárlókkal, 
mint más kereskedelmi egységek. 
 
Ezeknek az embereknek a jelentős többsége olyan kistelepüléseken él, ahonnan a városokba 
történő közlekedés nem passzió, hanem szükségszerűség, mert a saját településükön 
gyakorlatilag alig jutnak hozzá olyan dolgokhoz, amelyek az élethez szükségesek. 
 
Ezek az emberek nem kényelmi okok miatt használják a szükséges utazásaikhoz a 
személygépkocsit, hanem azért, mert a közösségi közlekedési eszközök döntő többségére 
egyszerűen nem tudnak felszállni, mert azok nem akadálymentesek – megjegyzem, a magyar 
Kormány sem fordít kiemelt figyelmet arra, hogy ez a helyzet érzékelhetően változzon.  
  
Ezek az emberek használják azokat, az állami közreműködés mértékének folyamatos 
csökkenése miatt, egyre kevesebb számban, egyre alacsonyabb kapacitással működő 
Támogató Szolgálatok által fenntartott speciális járműveket, amelyek fenntartása, a most 
bevezetett – rájuk minimum 10.000.- Ft/megye összegű – útdíj következtében még 
költségesebb lett. 
Ilyen járművekből mintegy 350-400 jármű működik az országban és mivel az új „útadó” 
szinte minden megyeszékhely elkerülő útjait is érinti, ezekre a járművekre meg kell vásárolni 
legalább 1-2 megye matricáját, minimum 10.000.- - 20.000.- Ft értékben, amelyhez 
„természetesen” a Támogató Szolgálatok semmilyen forrás kiegészítést nem kapnak. 
 
Ez a figyelemfelhívás, nyilvánvalóan, nem csak az új útdíj bevezetésért „felelős” 
Miniszternek szól, hanem a „fogyatékosbarát” magyar Kormánynak és Országgyűlésnek is. 
 
A közlekedési támogatások területén 2012. évtől kezdve megszűnt a korábbi rendkívül 
alacsony összegű, de „egy lyukat mégiscsak betömő” évi 12.000.- - 24.500.- Ft összegű 
pénzbeli közlekedési támogatás – helyébe, a mozgássérült emberek számára, semmi sem 
lépett. 
 
A közlekedőképesség új minősítési rendszere alapján, azoknak a súlyosan mozgássérült 
embereknek a mintegy 60 %-a „meggyógyult”. Ők azok, akik olyan alsó végtag, illetve 
egyéb sérüléssel élik a mindennapjaikat, amelyre tekintettel 20 -40 éve súlyosan 
mozgássérültnek minősültek - és ténylegesen valóban súlyosan mozgássérültek, a korok 
előrehaladtával egyre súlyosabb mértékben - csak a magyar kormány úgy döntött, hogy ők ne 
legyenek jogosultak sem gépjárműadó kedvezményre, sem parkolási kártyára, sem lakás 
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akadálymentesítése támogatásra – tehát gyakorlatilag semmire – azonban a felülvizsgálatuk 
során a korábbi ellátásuk akár felére is csökkenhet, mondván „menjenek dolgozni”. 
Azt persze nem mondja meg senki, hogy hová menjenek, mert ezzel párhuzamosan, pl. a 
2015. évi költségvetésben 5 milliárd forinttal csökken az ilyen emberek foglalkoztatásának 
támogatására szánt összeg. 
A kommunikáció „természetesen” azt mondja a matematika alapvető és eddig elfogadott 
szabályainak semmibe vételével, hogy a 2014. évi 34 milliárdhoz képest, a 2015 évi 29 
milliárd, több. 
 
A felsorolt hátrányok – amelyek messze nem teljeskörűek – együttesen már azt sugallják, a 
most bevezetett „előnyökkel” tetézve – hogy a súlyosan mozgássérült, fogyatékos  
emberekről a magyar Kormány lemondott, sorsukra hagyja őket, ők kirekesztetté válnak a 
társadalomból,  folyamatosan a leszakadó rétegek szinte reménytelen helyzetébe süllyednek. 
 

Tisztelt Miniszterelnök Úr, Miniszter Urak, Tisztelt Döntés-
előkészítők és Döntéshozók! 

 
Ne higgyék azt, hogy segélykiáltásunk túlzás, ne söpörjék le a problémáinkat azzal a 
demagógiával, hogy minden rendben van, a levél csak egy „ellenséges” hangulatkeltés. 
 
Mi mindezt, nem ellenségként, hanem társadalmi partnerként, segítséget kérő és a 
megvalósításhoz előrelépéshez együttműködést ajánló érdekképviseleti szervként hozzuk 
tudomásukra, más érdekérvényesítő szervezetekkel együtt. 
 
Megyei, Fővárosi, területi szerveink döntő többsége ugyanezen érvek és tények alapján a 
helyi polgármesterek, országgyűlési képviselők, illetve kormányzati tisztségviselők felé 
hasonló jelzéseket, segítségkéréseket juttat el. 
 
Abban bízunk, hogy figyelemfelkeltésünk hatására végig gondolják az intézkedések ránk 
gyakorolt hatásait és megoldást találnak arra, hogy a helyzetünk további romlását 
megakadályozzák. 
 
Ehhez felajánljuk partnerségünket, szakmai és társadalmi segítségünket, hátterünket. 
 
                                              Tisztelettel: 
 
                                                                        dr.Hegedüs Lajos 
                                                                                  elnök 
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