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Tárgy:
N betűjel feltüntetése az autista személyt magasabb összegű családi pótlékra jogosító határozaton
Tisztelt Államtitkár Úr!
Örömmel értesültünk arról, hogy 2022. január 1-én módosult a 218/2003 Korm. rendelet, így
megoldódni látszik az az évek óta fennálló probléma, mely szerint azok a felnőtt autizmussal élő
személyek, aki saját jogú családi pótlékot kaptak, nem tudnak parkolási igazolványt szerezni.
A jogszabály 1. számú mellékletének 4. pontja most így módosult: "4. A magasabb összegű családi
pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 3.
mellékletében meghatározott igazolás, vagy a 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. § d) pontjában
meghatározott betű- és számjelet igazoló magasabb összegű családi pótlékot megállapító hatósági
határozat."
A módosítás értelmében tehát, ha egy felnőtt autizmussal élő személy magasabb összegű családi
pótlékot kap, akkor a parkolási igazolvány kiállításához olyan hatósági határozatot kell bemutatni,
amely tartalmazza a családi pótlék megállapítását és az N betűjelet, mely utóbbi az F84.0-F84.9
diagnózisokat takarja. A 2021. december 31-ig tartó gyakorlat szerint a családi pótlék határozata nem
tartalmazta a betű- és számjelet. A hozzánk forduló családok elmondása alapján még nem alakult ki
jelenleg minden szervnél az az új gyakorlat, hogy tartalmazza a családi pótlékra jogosító határozat az
N betűjelet. Kollégáim néhány ügyfélszolgálaton érdeklődtek, és ugyanezt tapasztalták.
Tisztelt Államtitkár Úr!
Szövetségünk azzal a kéréssel fordul önhöz, hogy a Magyar Államkincstár figyelmét hívják fel a
218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. § d) pontjában meghatározott betű- és számjelet tartalmazó,
magasabb összegű családi pótlékot megállapító hatósági határozat kiállítására, valamint arra, hogy
amennyiben a korábbi határozat kiegészítése érdekében fordulnak hozzájuk családok, akkor
segítsék őket a határozat kiegészítésével. Így azok az autizmussal élő felnőttek, akiknek saját jogú
családi pótlékot folyósítanak, élni tudnak a jogszabályváltozás adta lehetőséggel, és parkolási
igazolványt tudnak igényelni.
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