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Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! 

 

Alulírott Kővári Edit az Autisták Országos Szövetségének elnökeként az alábbi, sok éve fennálló 

problémával fordulok a T. Minisztériumhoz. 

 

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003 (XII.11.) Korm. rendelet 

lehetőséget biztosít arra, hogy az autista személyek a rendelet 2.§ b) vagy d) pontjában foglaltak 

alapján parkolási igazolványra jogosultságot szerezzenek. A vonatkozó jogszabályhelyek az alábbiak 

tehát: 

 
„2. § E rendelet alapján igazolványra az a személy jogosult, 

 (…) 

 b) aki a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás 

folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdésének értelmében 

látási fogyatékosnak; (3) bekezdésének értelmében értelmi fogyatékosnak; (4) bekezdésének értelmében 

autistának; illetve (5) bekezdésének értelmében mozgásszervi fogyatékosnak minősül, 

 (…) 

 d)  aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 

19.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete szerint vaknak vagy gyengénlátónak (K betűjel, 1 számjel), 

mozgásszervi fogyatékosnak („L” betűjel), értelmi fogyatékosnak („M” betűjel) vagy autistának (N betűjel) 

minősül.” 

 

E jogosultsági feltételeket a 218/2003 (XII.11.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt 

dokumentumokkal lehet igazolni, mely dokumentumok felsorolása 2022. január 01. napjától 

módosításra került és a mai napon az alábbiak szerint hatályos: 

 
„1. számú melléklet a 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelethez 

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának igényléséhez elfogadható iratok  

(…) 

 2.  A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény szerinti 

fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a súlyos fogyatékosság minősítésének 



és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) 

Korm. rendelet szerinti, a súlyos fogyatékosságra vonatkozó szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás. 

(…) 

 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 probléma évek óta abból adódik, hogy a rendelet 1. számú mellékletében foglalt 5/2003. (II. 19.) 

ESzCsM rendelet 3. melléklete szerinti igazolást kizárólag 18 éven aluli gyermek vonatkozásában lehet 

felhasználni, így az alábbi két csoportba tartozó autista személyek - bár állapotuk életkoruktól 

függetlenül változatlan – nem tudnak parkolási igazolványt szerezni: 

A) 18. életévüket betöltött autista személyek, akik tanulmányokat folytatnak és utánuk a szülő a 

magasabb összegű családi pótlékot iskoláztatási támogatásként kapja, 

B) 18. életévét betöltött autista személy, aki a magasabb összegű családi pótlékot saját jogán kapja 

nevelési ellátásként. 

 

Az A) pontban megjelölt csoport azért nem tudja kiváltani a parkolási igazolványt, mert az életkora 

miatt ezen személyek esetében már nem tekintik hatályosnak az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 3. 

melléklete szerinti igazolást, annak ellenére, hogy az érintettek állapota nem változott csak betöltötték 

a 18 éves kort. Míg a B) pontban megjelölt csoport azért nem tudja igényelni a parkolási igazolványt, 

mert az ő esetükben már ki sem tölthető a fent megjelölt igazolás, más iratot pedig a hatóságok nem 

fogadnak el az állapot igazolására.  

 

Ezen személyeknek – mind az A) és mind a B) pont alá tartozóknak – gyakorlatban két lehetősége van 

a parkolási igazolvány megszerzésére. Az egyik lehetőség, hogy a hatóság elküldi őket 

közlekedőképesség vizsgálatra, ahol – ha nincs társuló mozgásszervi fogyatékosság – rendre meg 

szokták állapítani, hogy nincs probléma a közlekedőképességgel, így nem jár az igazolvány. 

Megjegyezni kívánom, hogy a közlekedőképesség vizsgálat teljes mértékig a mozgásszervi 

fogyatékosság kapcsán vizsgálódik, ilyen szempontokat vesz figyelembe, holott autizmus esetén 

inkább viselkedés és egyéb pszichiátriai problémák miatt van szükség a parkolási igazolványra, tehát 

autizmus esetén gyakorlatilag semmi értelme sincs a vizsgálatnak. Másik lehetőség, hogy ezek a 

személyek a családi pótlék helyett fogyatékossági támogatást igényelnek, mely esetben más 

szempontból kedvezőtlenebb helyzetbe kerülnek, mert maga az érintett személy – ha dolgozni képes-

, vagy a vele egy háztartásban élő hozzátartozója emiatt nem tudja majd igénybe venni a családi pótlék 

alapján járó adókedvezményt, továbbá a közgyógyellátást sem biztos, hogy meg fogja kapni, mivel a 

fogyatékossági támogatás alapján ez sem jár alanyi jogon úgy, mint a családi pótlék esetén. 

 

A helyzet tehát az, hogy a parkolási igazolványra vonatkozó jelenlegi jogi szabályozás hasonló 

állapotú személyek között aszerint tesz különbséget, hogy betöltötték-e már a 18. életévüket, 

illetve, hogy milyen más pénzbeli ellátásra szereztek jogosultságot (a fogyatékossági támogatásra 

jogosult felnőtt autista személynek jár a parkolási igazolvány, míg aki családi pótlékot vesz igénybe 

annak nem). Véleményünk szerint ez a különbségtétel logikátlan, semmilyen objektív érvvel alá nem 

támasztható, ezért felvetődik a diszkrimináció gyanúja is. 

 

Az Autisták Országos Szövetsége évek óta jelzi már a problémát az illetékesnek tartott minisztériumi 

szerveknél, ám megoldás az ügyben még nem született. 

A 2022. január 01.-i jogszabály módosítás kapcsán úgy tűnt ez a probléma mégis megoldódik, mivel a 

218/2003 (XII.11) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 4. pontjába bekerült, hogy az autizmus, mint 

fogyatékos állapot „a 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. § d) pontjában meghatározott betű- és számjelet 

igazoló magasabb összegű családi pótlékot megállapító hatósági határozat”-tal is igazolható, mely azt 

jelentette volna, hogy a fenti A) és B) pontban megjelölt személyek megfelelően tudták volna igazolni 

jogosultságukat. A gyakorlatban azonban felvetődött az a probléma, hogy a családi pótlékot 

megállapító határozatok egyike sem tartalmazza a megfelelő betű- és számjelet, de még az autizmus 



diagnózist, így a BNO kódot sem, így végső soron továbbra is elutasítják az olyan parkolási igazolvány 

iránti kérelmeket, melyeket a családi pótlékra való jogosultságra tekintettel nyújtanak be az érintettek. 

 

A fenti előzmények után 2022. március 06. napján kelt megkeresésben fordultunk Zsigó Róbert 

családokért felelős államtitkárhoz, aki 2022. április 27.-én kelt levelében tájékoztatott azon 

álláspontjáról, hogy a 2021. január 01-i jogszabálymódosítás célja az volt, hogy a most már kizárólag 

elektronikusan kiállítandó 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 3. melléklete szerinti igazolás mellett más, 

papír alapú irattal is tudják igazolni az érintettek az igazolásban megjelölt állapotot, s véleménye 

szerint a nagykorú autizmussal élő személyek csak akkor jogosultak a parkolási igazolványra, ha 

fogyatékossági támogatásra való jogosultságukat tudják igazolni a 218/2013 (XII.11.) Korm. rendelet 1. 

számú mellékletének 2. pontjában foglalt iratokkal. 

 

Én magam e jogértelmezéssel nem értek egyet, mivel a családi pótlékra jogosult autista személyek 

esetén a rehabilitációs és szakértői bizottságok az egészségkárosodás mértékének megállapításakor 

ugyanazokat a fogyatékosságokat - és tartós betegségeket - vizsgálják, amelyek az 5/2003. (II. 19.) 

ESzCsM rendeletben felsorolásra kerülnek, így végső soron a kiskorú és nagykorú személyek 

állapotának értékelése során is ugyanazon fogyatékosságokat - és tartós betegségeket - veszik alapul. 

Számtalanszor előfordul az is, hogy azon autista személyek esetén, akik után a szülők iskoláztatási 

támogatást kaptak, szinte automatikusan kerül megállapításra a saját jogú családi pótlék. Nincs tehát 

objektív indoka annak, hogy a családi pótlékra jogosult kiskorú és nagykorú autista személyek között a 

parkolási kártya kiadásának szempontjából különbséget tegyünk és míg 18 éves kor előtt az autizmus 

alátámasztása az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 3. számú mellékletében foglalt igazolással 

elfogadható, addig nagykorúak esetében már nincs ezen igazolásnak semmilyen alternatívája, annak 

ellenére, hogy az adott személy állapota nem, csupán az életkora változott meg. Ezen túlmenően a 

218/2013 (XII.11.) Korm. rendelet nem mondja ki, hogy a családi pótlékra jogosult fogyatékossággal 

élő személyek közül csak a 18 év alatti személyek lehetnének parkolási kártyára jogosultak, így a 

rendelet alapján nincs kizárva, hogy a 18 éves kor fölöttiek is jogosultságot szerezzenek ezen a 

jogcímen. Megjegyzendő továbbá az is, hogy bár az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet alapvetően 

valóban csak a kiskorúak esetében vehető figyelembe, ám a saját jogon magasabb összegű családi 

pótlékra jogosultakra is tartalmaz utalást, mely szerint: 
„4/A. § A Cst. 7. § (2) bekezdése szerint saját jogán nevelési ellátásra jogosult tizennyolcadik életévét betöltött 

tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságának 

megállapítása iránt indult eljárásban a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról 

szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. § (1b) és (1c) bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni.” 

A hivatkozott jogszabályhelyek pedig ezt tartalmazzák: 
„9.§ (1b) Ha a Cst. 7. § (2) bekezdésében meghatározott személy munkaképesség-csökkenését vagy 

egészségkárosodását a rehabilitációs szakértői szerv vagy jogelődjének hatályos határozata, szakhatósági 

állásfoglalása vagy szakvéleménye nem állapítja meg, a kormányhivatal a kérelmező által másolatban benyújtott 

orvosi dokumentáció vagy személyes vizsgálat alapján szakkérdésként vizsgálja a következőket: 

 a) az egészségkárosodás mértéke és az egészségkárosodásnak a kérelmező 18. életéve előtti fennállása, 

 b) az egészségkárosodás felülvizsgálatának szükségessége, 

 c) a felülvizsgálat szükségessége esetén annak időpontja. 

 (1c) A Cst. 7. § (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben a nevelési ellátás iránti kérelemhez csatolni kell a gyermeket 

kezelő szakorvos 12. számú melléklet szerinti igazolását a gyermek önálló életvitelre képtelen állapotáról és az 

önkiszolgálási képességének hiányáról. A kezelőorvos az igazolást akkor állítja ki, ha a gyermek állapotában 

annak nagykorúságáig kedvező változás nem várható.” 
Eszerint tehát nagykorúak esetében a fogyatékos állapot a munkaképesség-csökkenés vagy 

egészségkárosodás a rehabilitációs szakértői szerv vagy jogelődjének hatályos határozatával, 

szakhatósági állásfoglalásával vagy szakvéleményével is igazolható, mely megfelelő alternatívája lehet 

a kiskorúak esetében felhasználható 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 3. számú mellékletében foglalt 

igazolásnak, amennyiben az tartalmazza az autizmus diagnózist, s nem más jogcímen például más 

tartós betegség miatt került kiállításra. 

 

A leírtak alapján kérem jelezze számomra, hogy Zsigó Róbert államtitkár úr jogértelmezésével 

egyetért-e, s ha nem, úgy milyen gyakorlati megoldást tudna javasolni, mely a fennálló problémát 



mielőbb megoldhatná. Én magam – azért, hogy ne legyen szükség újabb jogszabálymódosításra - azt 

javasolnám, hogy az illetékes Kormányhivatalok a családi pótlékra való jogosultságot megállapító 

határozatukban mindenképpen tüntessék fel, hogy a jogosultság az autizmus, mint fogyatékosság 

alapján áll fenn, így a családi pótlékot megállapító határozat nagykorú autista személyek esetén is 

felhasználható volna a parkolási igazolvány kiváltásához. 

 

Amennyiben Zsigó Róbert államtitkár úr álláspontjával egyet ért, úgy kérem haladéktalanul 

egyeztessünk a jogszabálymódosítás lehetőségéről annak érdekében, hogy a fenti A) és B) pontban 

megjelölt nagykorú, autista személyek is ki tudják váltani a parkolási igazolványt anélkül, hogy 

elküldenék őket közlekedőképesség vizsgálatra vagy a családi pótlékról át kellene térniük 

fogyatékossági támogatásra, amely az ellátások bonyolult rendszerében további terheket ró az 

érintettekre. 

 

Előre is köszönjük mielőbbi válaszát! 

 

Tisztelettel: 

 

Kővári Edit 
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