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 A járadékkal kapcsolatos ügyek intézésére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései az irányadók (Korm. R. 19/A. §). 

 2008. január 1-jétől a vakok személyi járadékát 15020Ft-ra kell emelni (351/2007. (XII. 23.) Korm. 

rendelet a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről 1. § 3. bekezdés). 

 

 

III. FOGYATÉKKAL ÉLŐ EMBEREK KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSA 

(A hatályos 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási 

kedvezményekről alapján) 

 

 

 A vasúti személyszállítás vonalain, a helyközi (távolsági) menetrend szerinti autóbusz 

közlekedésben, HÉV, komp- és révközlekedésben 90%-os kedvezményű (menetjegy vagy bérlet), a 

menetrend szerinti helyi közúti és kötöttpályás közlekedésben díjmentes utazási kedvezmény 

igénybevételére jogosult korlátlan számban, vagy bármely viszonylatban: 

- az a vak személy, aki vakok személyi járadékában részesül, az erről szóló igazolás alapján, 

vagy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének érvényes arcképes 

igazolványával rendelkezik; 

- a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványával utazó 

hallássérült személy; 

- támogatásáról (a továbbiakban Cst.) alapján magasabb összegű családi pótlékban részesül, a 

külön az a személy, aki vagy aki után szülője vagy eltartója az 1998. évi LXXXIV. törvény a 

családok jogszabályban meghatározott okmány158 alapján; 

- a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 

törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a külön jogszabályban 

meghatározott okmány159 alapján; 

- és a velük együtt utazó személy  

- a rokkantsági járadékos, ha ezt a lakóhelye szerint illetékes jegyző igazolja (a helyi 

közlekedésben). 

 Az igényjogosult családtagjának minősül a kedvezményezettel közös háztartásban együtt élő 

házastárs (élettárs) és gyermek. A családtag igényjogosultságát személyi igazolvánnyal és a 

jogosultságot megalapozó okmánnyal kell igazolni. (8. §. 1. bekezdés a-e, i. pont, 2. bekezdés, 1. sz. 

melléklet) 

 Ezen kívül jogosultak a helyi közlekedésben a települési önkormányzat árrendeletében 

rendszeresített kedvezményes bérlet igénybevételére (10. §). 

                                                      

 
158 Értsd alatta a Cst. végrehajtására kiadott 223/1998. Korm. R. 9. § 2-3. bekezdése alapján kiállított hatósági 
bizonyítványt. 
159 Értsd alatta a 141/2000. (VIII. 09.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, 
valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól 19. § alapján kiállított hatósági bizonyítványt. 


