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elnökeként

kérem

Szövetségünknél több látássérült utas kérte közbenjárásunkat annak érdekében, hogy
amennyiben kizárólag Budapesten történő közlekedéshez a MÁV-START Zrt. járatait veszik
igénybe, akkor ne kelljen kedvezményes jegyet váltaniuk a MÁV-START meghatározott
vonataira, ide értve a Kőbánya-Kispest és Nagyvárad tér közötti M3 metrószakasz
felújításának ideje alatt a Budapest-Nyugati - Ferihegy vagy ennek belső viszonylatában
közlekedő járatokat is, ugyanis egyébként látássérültségük okán a fővárosi helyi
közlekedésre díjmentesen jogosultak.
Ez a körülmény egyébként nem elsősorban annak anyagi vonzata miatt jelent számukra
problémát (a kedvezményes jegy ára alacsony), inkább a jegyvásárlással kapcsolatos
procedúra okoz gyakran nehézséget. Ez a probléma most különösen azért vált aktuálissá,
mert a 3-as metró felújítása miatt sokaknak jelenthetne egyszerűbb, gyorsabb utazást a
főváros területén, ha vonattal közlekednének.
A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről rendelkező 85/2007. (IV. 25.)
kormányrendelet alapján az 1. mellékletben meghatározott utazási kedvezmény
igénybevételére jogosult korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy
bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezményes bérlettel - egyebek
mellett - az a vak személy, aki vakok személyi járadékában részesül, az erről szóló igazolás
alapján, vagy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének arcképes
igazolványával rendelkezik, továbbá a fogyatékossági támogatásban részesülő súlyosan
fogyatékos személy (rendelet 8. §.)
Ez a kedvezmény a fővárosi helyi közlekedésben gyakorlatilag díjmentességet jelent az arra
jogosultaknak.
A kormányrendelet 10. §-a szerint “az 1-9. §-ban meghatározott jogosultak a helyi
közlekedésben az 1. mellékletben foglaltak szerint jogosultak a települési önkormányzat
rendeletében rendszeresített kedvezményes bérlet igénybevételére.”

c

1. melléklet a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelethez
A belföldi menetrend szerint közforgalmi közlekedésben utazót megillető közforgalmú
személyszállítási utazási kedvezmény mértéke
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Fogyatékos személyek utazási kedvezménye
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8. § (1) bekezdés a) 90%
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90%
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közlekedés)

100%

Mint az látható, a táblázat 6. oszlopában a vak személy 100 %-os kedvezményben részesül
ott, ahol az utasok bérlethasználatával vehetik igénybe a helyi közlekedést.
A helyi közlekedésben a fővárosban tudomásunk szerint léteznek olyan bérlet típusok,
amelyek a fent hivatkozott kormányrendelet által meghatározott jogosultak számára
lehetővé teszik a főváros területén a MÁV-START Zrt. járatainak bizonyos feltételek szerinti
használatát oly módon, hogy arra nem szükséges külön jegyet váltani, hanem azokra a
bérletek érvényesek. Ez a lehetőség ugyanakkor nem áll fenn azok esetében, akik nem
kedvezményes bérlettel, hanem fogyatékosságuk alapján az azt igazoló hatósági
bizonyítvány felmutatásával vesznek részt a helyi tömegközlekedésben.
Megítélésünk szerint ez a gyakorlat indokolatlanul tesz különbséget a kormányrendelet által
szabályozott kedvezményre jogosultak csoportjai között.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról rendelkező 2003. évi
CXXV. törvény (Ebtv.) alapján az egyenlő bánásmód követelményét a közszolgáltatást
végző szervezetek (a közlekedési szolgáltatás is közszolgáltatásnak minősül) is kötelesek
megtartani jogviszonyaik létesítésekor, jogviszonyaikban, eljárásuk és intézkedésük során.
Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti olyan intézkedés, melynek
eredményeként egy személy, vagy csoport például fogyatékossága miatt részesül
kedvezőtlenebb bánásmódba, mint amilyenben más, összehasonlítható helyzetben lévő
csoport részesül.

Ha tehát egy közszolgáltatás nyújtása során azt nem azonos módon vehetik igénybe
fogyatékos és nem fogyatékos ügyfelek, akkor a közszolgáltatást nyújtó szervezet ezzel
jogsértést valósít meg, minthogy ez a közvetlen hátrányos megkülönböztetés sérti a
fogyatékos emberek egyenlő bánásmódhoz való jogát.
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A fentiek figyelembe vételével kérjük, szíveskedjenek megvizsgálni, illetve kialakítani annak
lehetőségét, hogy a kormányrendelet alapján kedvezményre jogosult látássérült, illetve
súlyosan fogyatékos utasok más jogosultakkal azonos módon- külön jegyvásárlás nélkül vehessék igénybe helyi közlekedésük során a MÁV-START Zrt. járatait.

Budapest, 2019. június 26.
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