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Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 118 . §, alapján a Magyar Köztársaság Alkotmányának 27 . §-a alapján

bejelentem, hogy kérdést kívánok feltenni

Veres János miniszter úrnak

"Adópolitika - egy diszkriminatív társadalom irányában?" címmel .

Tisztelt Miniszter úr!

Fogyatékossággal élő emberek kerestek meg problémájukkal, kérdésükkel . Ezt

tolmácsolom most Miniszter Úrnak .

A gépjárműadóról szóló 1991 . évi LXXXII. törvény 2007 . január 1-jétől érvénybe lépő

módosítása méltánytalan és nehéz helyzetbe hozza a mozgáskorlátozottak jelentős részét . A

módosítás szerint csak a súlyos mozgáskorlátozott személy tulajdonában vagy a súlyos

mozgáskorlátozott kiskorú személyt szállító szülő tulajdonában lévő személygépkocsi mentes a

gépjárműadó alól . A korábbi szabály nem írta elő, hogy a mozgáskorlátozott tulajdonában

legyen a gépjármű . A korábbi feltétel az volt, hogy a gépjármű a mozgáskorlátozott személy

szállítására szolgáljon .

Kérdés
(Írásbeli válasz kérése)



A módosítás a mozgáskorlátozottak jelentős részét hátrányosan érinti . Győr városi

adataim szerint az 1200 érintettből közel 500 főnek kell gépjárműadót fizetnie majd . Ezeknek

az embereknek nagyon alacsony a jövedelmük, így a néhány ezer forintos adó megfizetése is

nagy gondokat okoz . Nem megoldás a gépkocsi átíratása sem, hiszen az is nagy költségekkel

jár. További méltánytalanság az is, hogy a súlyosan mozgáskorlátozott által lízingelt gépkocsi

után szintén adót kell majd fizetni . Sokan nem tudják egyszerre kifizetni a gépkocsi árát, ezért

kényszerülnek lízingelni . A tulajdonjog azonban ebben az esetben nem a mozgáskorlátozotté és

így az adómentességet sem tudja igénybe venni .

Szeretném felhívni Miniszter Úr figyelmét, hogy az Országos Fogyatékosügyi

Programmal (10/2006 . /11. 13 ./ OGY határozat) sincs összhangban a fent leírt adómentességet

szűkítő módosítás. A program alapelvei közül leginkább az integráció elvét sérti. Az ugyanis

többek között „ a fizikai helyváltoztatáshoz szükséges sajátos körülmények erősítését

(akadálymentes közlekedés, egyenlően hozzáférhető fizikai környezet)" jelenti . A

tömegközlekedés akadálymentesítése nincs olyan fokon, hogy az megoldást jelenthetne a

gépkocsi-használatból kiszoruló mozgáskorlátozottaknak, így nagyon nehézzé válik a

közlekedésük .

„Esélyegyenlőség mindenki számára" európai évéről (2007) - az igazságos társadalom

irányában" címmel határozatot fogadott el az Európai Parlament és a Tanács (771/2006/EK

határozata) . A határozat szerint „az európai évnek katalizátorként kell szolgálnia a figyelem

felkeltésében és a hajtóerő kialakításában . " Az „Esélyegyenlőség mindenki számára" európai

év 2007-nek Magyarország is részese . A figyelemfelkeltés hazánkban sajnos úgy zajlik, hogy a

fogyatékossággal élőktől egyre inkább megvonják a támogatásokat és kedvezményeket, az

érintettek pedig hangosan tiltakoznak .

A fentiekre való tekintettel kérdezem Miniszter Urat, hogy mit kíván tenni annak

érdekében, hogy a súlyos mozgáskorlátozottakat érintő gépjármű-adómentesség módosításával

ne a diszkriminatív, hanem az igazságos társadalmat szolgálja?

G y ő r, 2007. február 1 .

Tisztelettel

dr . Szakács
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