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Tagságunk

A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete fennállásának négy 

évtizedét ünneplő jubileumi év alkalmából először is az Egye-

sület alapítóinak szeretnék köszönetet mondani, akik 1977-ben 

felismerve és élve az akkori társadalmi, politikai lehetőségekkel 

létrehozták Egyesületünket. 

Méltán büszkék lehetünk azokra a tagjainkra is, akik az 

Egyesület céljaival és értékeivel való azonosulás révén 

kitartó elkötelezettségükkel biztosították a mozgássérült 

emberek fővárosi mozgalmának fennmaradását, létjogo-

sultságát. 

Kerületi szervezeteink, mint közvetlen kapcsok 
a mozgássérült emberekhez

Budapesten működő szervezeteink a kerületben élő moz-

gássérült emberek önkéntes szerveződése révén az elmúlt 

évtizedekben folyamatosan fejlődtek, és segítették tagjaik 

közösségi beilleszkedését. Tagságukkal a kapcsolatuk köz-

vetlen, személyes találkozásaik évtizedek óta havi rend-

szeres ülések keretében valósulnak meg. Helyi szerveze-

teink tevékenységének eredményeként a mozgássérült 

személyek az elmúlt évtizedekben olyan kulturális, sza-

badidős és szakmai programokra jutottak el, amelyekre 

a kerületi szervezetek működése nélkül talán sosem lett 

volna esélyük. A kerületi szervezetek üléseit, rendezvénye-

it látogató sorstársak számára összetartozást és hovatarto-

zást jelentett és jelent a mai napig a mozgássérültek helyi 

közösségének működése.

A mozgássérült emberek közösségformáló szerepén túl kerüle-

ti vezetőink az elmúlt évtizedekben igen aktív együttműködő 

partnerei voltak a helyi önkormányzatoknak. Együttműködé-

sük eredményeként a kerületi mozgássérült emberek igényei 

könnyebben jutottak el a helyi döntéshozókhoz, mely által ja-

vaslataink könnyebben épülhettek be a helyi intézkedésekbe, 

szolgáltatásokba.

Egyesületünk kerületi szervezetei széleskörű kapcsolatokat 

hoztak létre és építenek a mai napig a saját közösségükben 

működő hasonló vagy más területeken aktív civil szerveze-

tekkel és a gazdaság szereplőivel. Közös rendezvényeik segí-

tik a fogyatékos emberek társadalmi elfogadtatását, kapcso-

lataink révén szövetségesként mozdították elő helyi céljaink 

elérését. 

Kerületi szervezeteink fővárosi szintű 
együttműködése 

Egyesületünk kerületi szervezeteinek folyamatos találkozói, 

egymás rendezvényein való részvételük évtizedeken keresztül 

hozzájárultak ahhoz, hogy a mozgássérült emberek problémái, 

az aktív életvitelükhöz szükséges akadálymentes fizikai környe-

zet, közlekedési, oktatási, szociális, egészségügyi, kulturális, stb. 

szolgáltatások iránti igényük közös megfogalmazást nyerjenek 

és eljussanak Budapest Főváros Önkormányzatához és a kerüle-

ti önkormányzatokhoz. 

Fővárosi szintű együttműködések
Egyesületünk az elmúlt 40 év alatt folyamatosan kereste 

az együttműködést a Fővárosi Önkormányzattal. Számos 

fővárosi szintű hiánypótló szolgáltatást biztosítunk a mai 

napig a fővárosi mozgássérült és más fogyatékossággal 

élő sorstársunk számára. 

Több évtizede, az évenként rendszeresen megtartott progra-

mokban együttműködtünk Budapest Főváros Önkormányzatá-

val, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Fővárosi Balesetmegelő-

ző Bizottságával, Bűnmegelőzési Osztályával, Budapest Főváros 

Kormányhivatalával, a Budapesti Közlekedési Központtal, a Bu-

dapesti Közlekedési Vállalattal, a Fővárosi Vidámparkkal, a Pe-

tőfi Csarnokkal, stb. Az együttműködések célja a szolgáltatások, 

közszolgáltatások színvonalának emelése volt oly módon, hogy 

azok mindenki, így a mozgássérült és más fogyatékossággal élő 

személyek számára is hozzáférhetőek legyenek.

Akadálymentes üdülőnk
Egyesületünk több évtizede rendelkezik egy akadálymentes 

üdülővel Albertrisán. Számos adományozónak és az építkezé-

sen részt vett önkéntesnek köszönhetjük, hogy tagjaink és csa-

ládtagjaik, barátaik szép környezetben tölthetik itt szabadságu-

kat, szabadidejüket. 

Szolgáltatások nyújtása a fővárosi fogyatékos 
emberek önálló életvitelének elősegítésére
Az elmúlt évtizedek során a fogyatékosság emberi jogi 

megközelítése egyre erősebben jelent meg a különbö-

ző szakpolitikák kialakításában. A nemzetközi ajánlások, 

majd később kötelező erejű egyezmények megváltoz-

tatták azt a személetet, miszerint a fogyatékos embe-

rek mozgás-, érzékszervi, értelmi károsodásuk miatt 

EGYETEMES TERVEZÉS INFORMÁCIÓS ÉS KUTATÓKÖZPONTUNK

EGYESÜLETÜNK SZERVEZETEINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE A KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATOKKAL 

ÉRZÉKENYÍTŐ TRÉNINGEK AUDITOK

ALBERTÍRSAI PIHENŐHÁZ HAJÓKIRÁNDULÁS

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

EGYESÜLETÜNK 40 ÉVE ALAKULT MEG

40 ÉVES A MOZGÁSSÉRÜLTEK BUDAPESTI EGYESÜLETE
A HELYI SZINTŰ ÉRDEKKÉPVISELETTŐL AZ EURÓPAI UNIÓS TEVÉKENYSÉGIG
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gondoskodásra szorulnak, és nem tudnak aktív életet 

élni. Nyilvánvalóvá vált, hogy a hátrányos megkülön-

böztetés tilalmával és a fogyatékos emberek eltérő 

szükségleteit is figyelembe vevő többségi intézkedések, 

illetve - szükség esetén - speciális intézkedések megho-

zatalával mi is teljes életet élhetünk. 

Egyesületünk az elmúlt 15 évben ennek az új meg-

közelítésnek megfelelően alakította ki szolgáltatása-

it. Sorstársi tanácsadó szolgálatot működtetünk, ahol 

mozgássérült személy ad sortársi tanácsot társainak, 

saját élethelyzetével hitelesen bemutatva, hogy miként 

lehet önálló életet élni. Támogató szolgálatunk speciális 

szállítással és személyi segítő nyújtásával biztosít lehe-

tőséget a fővárosi fogyatékos embereknek és segíti őket 

aktív életvitelük folytatásában mind az oktatás, mind a 

munka, a kultúra, a szabadidő, stb, területén, mind pe-

dig a saját hivatalos ügyek intézésében. Otthonápolási 

szolgálatunk kórházi ápolást kiváltó szolgáltatást végez 

az igénylők otthonában. Egyetemes Tervezés Informá-

ciós és Kutatóközpontunk népszerűsíti azt a tervezési 

módot, amely eredményeként olyan termékek, kör-

nyezet, szolgáltatás vagy alkalmazás jön létre, amely 

mindenki, így a fogyatékos emberek számára is hasz-

nálható. Központunk akadálymentesítési, egyetemes 

tervezési tanácsadást és úgynevezett auditokat végez. 

És folytathatnám a szolgáltatások sorát a segédeszköz 

kölcsönzési szolgáltatással, a hét öt napján személyes 

vagy telefonos információs szolgáltatással, amely a 

mozgássérült személyeket érintő jogszabályokról, a szá-

mukra rendelkezésre álló ellátásokról, lehetőségekről 

ad felvilágosítást nemcsak tagjaink, de a bármely fővá-

rosi fogyatékossággal élő személy számára is. 

Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpontunk szolgál-

tatása túlnyúlik Budapest határain, hiszen országszerte vég-

zünk egyetemes tervezés szerinti auditokat. Részt veszünk sor-

stáraink országos szintű mozgalmában is, e sorok írója alelnöki 

pozíciót tölt be a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Orszá-

gos Szövetségében. 

Budapesti szintű szervezetünk európai uniós 
tevékenysége

Európai Uniós csatlakozásunkkor Egyesületünk kiadásában je-

lent meg 2004-ben „Az akadálymentes Európa felé?” c. kiadvá-

nyunk, amely összefoglalta a fogyatékos emberek életét, esély-

egyenlőségét befolyásoló uniós jogi szabályozásokat. 

2009-ben „Brüsszeltől Budapestig” kiadványunkban azt 

vizsgáltuk, hogy a fogyatékos emberekre vonatkozó euró-

pai uniós jogszabályok rendelkezései hogyan épültek be 

a főváros és kerületeinek önkormányzati szabályozásaiba, 

intézkedéseibe. 

2016. óta helyi szintű egyesületként a Mobility4EU európai 

uniós projekt végrehajtását végző konzorciumnak vagyunk 

partnerei, amely azt vizsgálja, hogy milyen lesz, ill. legyen a jö-

vő közlekedése. Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóköz-

pontunk minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy 

a közlekedést érintő fejlesztések során a fogyatékos emberek 

igényeit is figyelembe vegyék.

2016-ban Egyesületünk fiatal önkéntesei főként érzékenyítő tréningeket végeztek iskolákban. Ezen túlmenően Egyetemes 

Tervezés Információs és Kutatóközpontunk teszt csoportjában számos fiatal vett részt önkéntesen a közlekedési eszközök és 

játszótéri berendezések akadálymentességi tesztjében rehabilitációs mérnök vezetésével. 

Tekintettel arra, hogy 2016-ban az ifjúsági csoport vezetője Szabóné Benedek Zsófia várandós anyuka lett, feladatát ideiglene-

sen Egyesületünk munkatársai vették át. 

A helyzet hosszútávú megoldására jelentkezőket várunk, akik szívesen lennének Egyesületünk ifjúsági csoportjának tagjai 

vagy vezetői. Az ifjúsági csoporttól azt várjuk, hogy kulturális és szabadidős programokat szervezzenek tagjaik számára és 

hallassák hangjukat Egyesületünk érdekképviseleti tevékenységében. 

A jelentkezéseket a pestikozpont@mbeinfo.hu e-mail címre várjuk.

IFJUSÁGI CSOPORT
A MOZGÁSSÉRÜLTEK BUDAPESTI EGYESÜLETE IFJÚSÁGI TAGOZATA

Jelentkezz és legyél te 2017-ben Egyesületünk Ifjúsági Csoportjának vezetője!

Reményt adtak a mozgássérült embereknek
dr. Chikán Csaba nevét szinte mindenki ismeri a Mozgás-

korlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségében 

(MEOSZ). A ma már nyugdíjas közjegyzőről sokan tudják, 

világéletében integrált munkahelyen dolgozott és bizonyí-

tott, pedig kisgyermekkora óta mozgássérült, kerekesszéket 

használó. A társadalmi munkából is alaposan kivette a részét, 

hiszen mindig élen járt a mozgáskorlátozott emberek érdek-

képviseletében, az őket segítő országos és regionális szerve-

zetek vezetésében. Most, hogy a Mozgássérültek Budapesti 

Egyesülete megalakulásának 40. évfordulóját ünnepli, arról 

kérdeztük, miként vezetett az út ennek a szervezetnek a 

megalakulásáig? S természetesen nem tekinthetünk el at-

tól sem, hogy a MEOSZ létrejöttének körülményeit vázoljuk, 

ugyanis, mint kiderül, a két szervezet története szorosan ösz-

szekapcsolódik. 

– 1970-ben, majd 1971-ben utókezelésen voltam az Orszá-

gos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézetben (ORFI), ahol 

számos sorstárssal találkoztam – emlékszik a múltra dr. Chi-

kán Csaba. – Esténként arról beszélgettünk, hogy kellene a 

mozgássérülteknek is egy olyan szervezet, mint a vakoknak 

és gyengénlátóknak. E beszélgetések nyomán elkészítettem 

egy alapszabály tervezetet a megalakítandó országos moz-

gássérült szervezethez és egy kérelmet az akkor illetékes 

hatósághoz, az Egészségügyi Minisztériumhoz, amit társa-

im közreműködésével, háromszázan aláírtunk. Feltehetően 

elég sokan fordultak már ebben az ügyben hozzájuk, mert 

egy stencilezett fél írólapnyi válasz érkezett, amelyen az állt, 

hogy az én javaslatom még nem időszerű. Később megismé-

teltem a kérelmemet, ám ugyanazt a választ kaptam. 

1978 novemberében Vajai Béla összehívta azokat az ismerőse-

it, akik párttagok voltak. A Hegedűs Gyula utcában volt egy kis 

helyiség, ott találkoztunk. Engem dr. Hajdi László, szintén moz-

gássérült, gödöllői közjegyző, akivel  egyébként együtt jártunk 

gimnáziumba Vácon, vitt el oda. Akkor tudtam meg, hogy a 

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete már 1977-ben megala-

kult Vajai Béla és Szathmáry Ferenc vezetésével, de nem jutot-

tak ötről a hatra. A budapesti egyesület megalakulásához már 

mintaként szolgált a barátom, dr. Dalos János nevével fémjel-

zett Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete. Ők jöttek rá arra, 

hogy az érdekvédelmi egyesületet nem felülről lefelé, hanem 

alulról felfelé kell felépíteni. Ennek alapvető szervezeti egysége 

az egyesület volt, amelynek létrehozását abban az időben egy 

belügyminiszteri rendelet szabályozta. A feladatunk az volt, 

hogy lendítsük fel a budapesti egyesület működését. Ekkor egy 

viszonylag nagy létszámú vezetőség alakult meg. Ott volt Vajai 

Béla, Rádai Sándor, dr. Papp Irén, Toldi Miklós, Szécsi Mária, Cseh 

János, majd később dr. Gadó Pál, Szathmári Béla és Kelemenné 

Szakonyi Júlia, valamint dr. Hajdi László és én. Megjegyzem, 

abban az időben egy meglévő vezetőség további vezetőségi 

tagokat delegálhatott, nem kellett hozzá közgyűlés. Első felada-

tunk az volt, hogy Vajai Béla és Kelemenné Szakonyi Júlia között 

normalizáljuk a viszonyt. Ne legyen két ága a budapesti egyesü-

letnek. Ugyanis a problémát az jelentette, hogy Vajai Béla rok-

kantsági nyugdíjba kerülése előtt az Államvédelmi Hatóságnál 

dolgozott (ÁVH), Kelemenné pedig az 1956-os harcok során ki-

ment az utcára, hogy kenyeret szerezzen és meglőtték. Sőt, az 

akkoriban divatos „ellenforradalmár” jelzőt akasztották rá. Júlia 

pszichológus volt, a baleseti sebészeten dolgozott. Nagyon sok 

mozgássérült embert, orvosokat és más szakembereket ismert. 

VISSZATEKINTÉS EGYESÜLETÜNK MEGALAKULÁSÁRA
VISSZATEKINTÉS EGYESÜLETÜNK MEGALAKULÁSÁRA 

Ezúton szeretném megköszönni elődeimnek, munkatársaimnak, önkéntese-

inknek, szövetségeseinknek és támogatóinknak azt a segítséget, mellyel le-

hetővé tették, hogy a mozgássérült emberek fővárosi mozgalma fent tudott 

maradni és tartalmas tevékenységet folytathatott az elmúlt 40 év alatt.

Az Egyesület folyamatos pénzügyi nehézségeit a mozgássérült emberekkel és 

emberekért végzett közös munka, az egymásért való felelősségtudat és szoli-

daritás ellensúlyozta. Ez volt a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 40 éves 

fennmaradásának egyik fontos pillére. 

Földesi Erzsébet

elnök
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Vajai Bélának pedig az akkori hatalom képviselőinél voltak ösz-

szeköttetései. Mindkettőjükre szükség volt az egyesület mű-

ködtetéséhez. A normális együttműködés kialakítását követő-

en dr. Hajdi László és én kaptuk a feladatot, hogy alakítsuk ki 

az egyesület belső szervezetét. Rendszeresen összegyűltünk 

a Hegedűs Gyula utcában, nem messze a budapesti egyesület 

mai székhelyétől. A vezetőség tagjait szaktitkárnak neveztük és 

mindegyikük – végzettségéhez igazodóan – egy szakterületet 

kapott gondozásra, mint például az egészségügyet, a műszaki 

kérdéseket, a gazdasági ügyvitelt, stb. Én lettem a rétegpolitikai 

szaktitkár, mert már akkor tudtuk, hogy a fogyatékosság és kö-

vetkezményeinek felszámolása sokrétű feladat, amit együtt kell 

kezelni.  

– Voltak-e, akik anyagilag is támogatták az egyesület munkáját? 

– Nagyon hamar kapcsolatba kerültünk a Magyar Rehabilitáci-

ós Társasággal. A titkára: dr. Fehér Miklós , az Országos Orvosi 

Rehabilitációs Intézet (OORI) osztályvezető főorvosa volt. A 

társaság azzal támogatott bennünket, hogy meghívtak vándor-

gyűléseikre, ahol előadást tarthattunk egy-egy témakörről, ami 

a MEOSZ létrehozásának irányába mutatott. Mindig meghívtak 

többeket közülünk a saját költségükre, ezekre a vidéki városok-

ban lezajlott többnapos rendezvényekre. Támogatott minket a 

Magyar Vöröskereszt, a Hazafias Népfront egyaránt. Abban az 

időben működtek még a szocialista brigádok és tőlük is lehe-

tett anyagi támogatást kapni. Én egyébként nagyobb anyagi 

segítségről nem tudok. Fizettük a tagdíjat és nagyon szerények 

voltak a kiadásaink.  Dr. Papp Irén például ingyen szerzett az 

összejöveteleinkhez helyet az ORFI klubjában és mindenki vitte 

magával az ebédre szánt szendvicsét.

– Milyen volt az akkori társadalmi környezet egy ilyen civil cso-

port létrehozásához?

– Nem volt jellemző abban az időben egyesületek létrehozá-

sa, legfeljebb a régi civil szervezetek próbáltak tovább élni. 

Ezért a mi szervezeteink létrehozása mindenkit meglepett. 

Akkoriban a fennálló társadalmi viszonyokat bíráló tudósok, 

mint Solt Ottília, Ferge Zsuzsa, Hankiss Elemér úgy tekintet-

tek ránk, mint emberjogi mozgalomra. Nagyon sok tanácsko-

zásra meghívtak, újságcikkek készültek rólunk. Ebben persze 

nemcsak én vettem részt, hanem a többi társam is. Közele-

dett az ENSZ által meghirdetett „Rokkantak nemzetközi éve”, 

ezért a kormány időszerű célként tűzte ki egy szövetség lét-

rehozását a mozgássérült emberek számára. Hívtak bennün-

ket, illetve képviselőinket, Szakonyi Júliát, Gaál Pétert /Bara-

nyából/ és engem, hogy tárgyaljunk a MEOSZ létrehozásáról. 

Az első ajánlat az volt az Egészségügyi Minisztérium részéről, 

hogy szüntessük meg az egyesületeket és a vakok szervezete 

mintájára hozzunk létre egy felülről építkező szövetséget. Mi 

közöltük, hogy erre nincs felhatalmazásunk. Összehívtuk az 

Együttműködési Bizottságot, amelynek létszáma egyre gya-

rapodott, mert egyre több mozgássérült egyesület alakult 

szerte az országban és ott jegyzőkönyveztük azt a döntést, 

hogy szó sem lehet erről. A minisztérium második ajánlata az 

volt, hogy a siketek szövetsége egyik szekciójaként alakuljon 

meg a MEOSZ. Ebbe ugyanúgy nem mentünk bele. Végül ne-

ves szakemberekből és egyesületi vezetőkből megalakult az 

előkészítő bizottság, amelyet sikerült úgy létrehozni, hogy az 

egyesületek vezetői egy fővel többen voltak jelen dr. Borsay 

János professzor, az OORI egyik megalapítója és dr. Csehák 

Judit, a siketek szövetségének főtitkára mellett. A MEOSZ vé-

gül 1981 júniusában alakult meg. Ekkor a MEOSZ elnökségé-

be választott emberek, sokan a budapesti egyesület vezető-

ségének tagjai, kiváltak a budapesti egyesületből, amelynek 

dr. Gadó Pál lett az elnöke. 

– Hol volt a székhelyük és hány emberrel kezdtek dolgozni?

– A hivatalos székhelyünk a Hegedűs Gyula utca 43-ban volt, 

de az a helyiség, ahol összejöttünk, a Csanády utcában. 1981-ig 

nem volt alkalmazottunk. 

– Kezdetben hány tagja volt az egyesületnek, s mi volt a vezé-

relv, aminek az alapján munkához láttak?

– A tagság létszámát most nehéz lenne megmondani. A 

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete képviselte akkor az or-

szág összes mozgássérült emberét, vidékről is sok-sok tagja 

volt.

– Milyen nehézségeik adódtak az egyesületi munka során? 

– Nyilván a kevés pénz volt a legnagyobb akadálya sok dolog-

nak, de amit lehetett, a saját pénzünkből oldottunk meg, példá-

ul mindenki maga fedezte a közlekedési költségét. A nehézsé-

geket úgy lehetett leküzdeni, hogy ki kellett választani egy kel-

lően nagyhatalmú embert, őt kellett meggyőzni elképzelésünk 

helyességéről és szükségességéről. Attól kezdve szinte minden 

ajtó nyitva állt előttünk. 

– Milyen eredményeket említene meg elsősorban? 

– Elsősorban reményt adtunk elszigetelten élő mozgássérült 

sorstársainknak, hogy van és lesz olyan közösség, amelyhez 

tartozhatnak, amely értük dolgozik. Innen indítottuk a MEOSZ 

létrehozására irányuló törekvéseinket. 

Dr. Chikán Csaba 1981-től 1997-ig volt a MEOSZ elnöke. Eb-

ben a minőségében látogatta a budapesti egyesület rendez-

vényeit, és néhány alkalommal segített az alapszabályuk mó-

dosításában. Érdemei elvitathatatlanok mind a budapesti, 

mind az országos szervezet történetében.  Így abban is, hogy 

az egyesületnek ezideig már mintegy 10 ezer bejegyzett tag-

ja van. 

A Mozgássérültek Budapesti Egyesületének tevékenységét je-

lenleg kerületi szervezetei és két központja segíti. A dr. Chikán 

Csaba munkáját folytatók is fontosnak tartják, hogy a mozgás-

sérült emberek maguk dönthessenek az életükről, s vélemé-

nyüket mindenkor kérjék ki a „Semmit, rólunk, nélkülünk” elv 

jegyében. 

Garamvölgyi Annamária 

Az Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont 2016. 

év folyamán a Bp2024 Zrt. felkérésére több sportlétesítmény 

egyetemes tervezés szerinti auditját végezte el. A felmérések és 

elemzések során stadionok, sportközpontok, uszodák, sportpá-

lyák, valamint többfunkciós sportcsarnokok is tüzetes vizsgálat 

alá kerültek. Az akadálymentesítési szempontok figyelembe-

vételén túl az egyetemes tervezés elveinek való megfelelést is 

elemeztük. Értékeltük többek között az akadálymentes megkö-

zelítési, parkolási lehetőségeket, a közlekedő terek, bejáratok 

használatóságát, a teljes körű hozzáférést biztosító segítő tech-

nológiák meglétét, az épületek funkcióinak megfelelőségét 

mind a fogyatékossággal élő látogatók, mind pedig a fogyaté-

kossággal élő sportolók szempontjából, stb.

A felmérés előkészületei 2016. áprilisban kezdődtek és 2017-re 

is áthúzódtak. A helyszíni bejárásokon Központunk a különbö-

ző fogyatékossággal élő tagokból álló felhasználói tesztcso-

porttal végezte az auditot, minden esetben szakmérnöki irányí-

tással. Számtalan mérés, fotódokumentáció és utánellenőrzés 

következett, a munkánk során számos esetben találkoztunk jó 

és vállalhatatlan megoldásokkal egyaránt. A hibákat, és az azok 

orvoslására szolgáló javaslatokat dokumentáltuk.  

Sokszor találkoztunk azzal a problémával, hogy a terve-

zőasztalon még meglévő kiváló megoldások és a valóság 

bizony ütközött. Ez annak a felismeréséhez vezetett, hogy 

a tervezéstől a kivitelezésig az egyetemes tervezés és az 

akadálymentesség szempontjai elvesznek a rendszerben Az 

okok feltárására két munkaülést is tartottunk szakmai, illetve 

szélesebb körben, döntéshozók, építésügyi hatóságok bevo-

nása mellett.

Díjátadás az Országházban
A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) kété-

vente ír ki pályázatokat magyar települések számára azzal a cél-

lal, hogy díjjal jutalmazza azokat, akik a megelőző öt évben a 

fizikai és infokommunikációs környezet és helyi szolgáltatások 

akadálymentesítéséért sokat tettek, eseményeikkel pedig elő-

segítették, hogy a helyi közösségekben a fogyatékos személyek 

társadalmi befogadása erősödjön. Az elismerést 2012-ben és 

2014-ben hét város kapta meg.

2016-ban a városok és településeken kívül Budapest kerületei 

önállóan is pályázhattak. A FESZT megbízásából az Egyetemes 

Tervezés Információs és Kutatóközpont elkészítette a pályáza-

ti kiírást, majd előzetesen elbírálta a beérkező pályázatokat.  A 

nyertesekről a Fogyatékos Emberek Tanácsának elnöksége dön-

tött. 2016-ban Budapest nyolcadik, tizenharmadik, tizenötödik 

kerülete, valamint Dunaújváros Mórahalom, és Vác kapta a Hoz-

záférhető település díját. 

Szintén Központunk szervezésében került sor a díjak átadásá-

ra. Az elismerést Kövér László házelnök és Földesi Erzsébet, a 

FESZT elnöke adta át április 8-án az Országházban.

EGYETEMES TERVEZÉS INFORMÁCIÓS 
ÉS KUTATÓKÖZPONTUNK

A Központ 2016-ban is terjesztette az egyetemes tervezési módszert azáltal, hogy különböző (oktatási, konzultációs, eszköztesztelés 

stb.) események számára biztosította az ETIKK 100 m2-es akadálymentes irodáját, amely során a részvevők teljesen akadálymen-

tes környezetben, modern eszközökkel és berendezésekkel körülvéve ismerkedhettek meg az egyetemes tervezés fogalmával.  

A munkatársak olyan felhasználói teszt csoportot alkotnak, amely segítségével a tervezők, kivitelezők, termékfejlesztők a spe-

ciális igényű személyekről szerzett elméleti tudásukat olyan gyakorlati ismeretekkel bővíthetik, amelyet senki mástól, mint 

az maguktól a speciális igényű jövőbeni felhasználóktól tudnak megkapni. A tervezők számára tehát nagy segítséget jelent a 

fogyatékos emberek felhasználói csoportjával történő folyamatos együttműködés, hiszen csak és kizárólag velük együtt tud-

ják megtervezni a körülöttünk levő világot, úgy, hogy azt a fogyatékos emberek meglévő képességeikkel is tudják használni. 

Olyan tanácsadást végeznek tervezők és kivitelezők számára, amelynek révén az állami, magán és civil szféra résztvevői érdek-

lődését felkeltjük a téma fontossága iránt.

A felhasználói tesztcsoport kiegészítő tagjai az ETIKK munkatársain kívül a fogyatékos személyek országos szervezetei által a teszt-

csoportba delegált önkéntesek.

Az ETIKK szakmai vezetője építészmérnök, rehabilitációs szakmérnök.  E szakmai háttérrel - a felhasználó teszt csoport biztosításán 

túl – a központ 2013. óta nyújt tanácsadást építési beruházások tervezésénél, kutatás-fejlesztéseknél és termékfejlesztésnél annak 

érdekében, hogy azoknál már a kezdet kezdetén az egyetemes tervezés szempontjai érvényesüljenek. 

Előzetes kérés alapján egyéni tanácsadást biztosítunk szervezetek, önkormányzat, mérnökök és felsőoktatásban tanuló hallgatók 

számára. 

FŐBB TEVÉKENYSÉGÜNK 2016-BAN

Részvétel a 2024-es Olimpiai/Paralimpiai Játékok megtartására irányuló pályázat előkészítésében
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Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 2005 óta működ-
teti támogató szolgálatát.
Tevékenységünk során különböző típusú fogyatékosság-
gal élő személyekkel találkoztunk, illetve találkozunk 
(pl. Heine Medin, PCP, Alzheimer kór, hallás- és látássé-
rültség, baleset következtében létrejött végtaghiány, 
stroke betegségek, DMP).
Több éves működésünk során klienseink között voltak 

fiatalok és idősebbek, férfiak és nők egyaránt, a ma-

gas támogatási igényű személyektől azon fogyatékos 

személyekig, akiknek lehetőségük van és képesek mun-

kát végezni, ha a Támogató Szolgálat munkatársai, sze-

mélyi segítőink és személyszállítóink ezt lehetővé teszik 

számukra. 

Egyesületünknek egy új Opel X83 Vivaro-B típusú személyszállító 

kisbuszt sikerült vásárolnia a Fővárosi Önkormányzat, valamint a 

Magyar Nemzeti Bank támogatásával, hogy változatlanul szolgálni 

tudjuk a hozzánk forduló fogyatékos személyek szállításával kap-

csolatos igényeket gyorsan, pontosan és kényelmesen.

SZOLGÁLTATÁSAINK

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

Részvétel európai uniós projektben 
A Mobility4EU című európai projekt elsődleges célja, hogy 

meghatározza 2030-ig az európai közlekedési rendszer jö-

vőképét, cselekvési tervet alkosson és meghatározza a jövő-

kép végrehajtásának ütemtervét. A mobilitási igényeket és 

innovatív megoldásokat alakító trendek előzetes mátrixát 

javaslat szintjén már kifejlesztették.  A teljes folyamat során, 

amely magában foglalja a közlekedési trendek tanulmányo-

zását, a megoldási lehetőségek felkutatását, a jövőre vonat-

kozó elképzelések felvázolását, a projekt célja, hogy az érin-

tettek széles rétegét bevonja a konzultációs folyamatokba. A 

Mozgássérültek Budapesti Egyesületének Egyetemes Terve-

zés Információs és Kutatóközpontja az egyetemes tervezés 

és az akadálymentesítési szempontokat hivatott képviselni a 

három évig tartó projekt során.

Másképp, mint mások - érzékenyítő tréningek
Az év során a Központ számos alkalommal tartott érzékenyítő 

programot különböző csoportoknak: a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Lóránd Tudomány-

egyetem Társadalomtudományi Karának, valamint Bárczi Gusz-

táv Gyógypedagógiai Karának hallgatói számára, a Budapesti 

Közlekedési Központ (BKK) munkatársainak (ügyfélszolgálaton 

dolgozóknak, a BKK közlekedési innovációs csoport tagjainak), 

kisiskolásoknak (XVII. kerületi általános iskolákban), autómen-

tes napon a nagyközönségnek, különböző érdeklődőknek (cé-

geknek, szervezeteknek).

A tréningek rövid bemutatkozással és kérdezz-felelekkel, majd 

video vetítéssel kezdődtek, melyek a program interaktív ré-

szét vezették be. Később a résztvevőket kisebb csoportokra 

osztottuk fel. A diákok kipróbálhatták a kerekesszékkel való 

közlekedést, szembekötő használatával tapasztalhatták meg a 

fehér bottal való sétálást, illetve különböző illatokat próbáltak 

bekötött szemmel felismerni. Ezen alkalmakkor a Központban 

megtalálható néhány eszköz is bemutatásra került. A feladatok 

mindig a különböző fogyatékossággal élő emberek szemléltet-

ték különböző szituációkban.  

Előadások, konzultációk
2016-ban számos szakmai konzultációs lehetőségeket bizto-

sítottunk tervezőknek, beruházóknak. Ezek közé tartozott pl. 

a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatóinak munkája, amely a 

metró mozgólépcsőjére helyezhető szerkezetek használatáról, 

fejlesztéséről szólt. A tervek szerint ilyen szerkezetet kívánnak 

alkalmazni a felújított 3-as metró egyes megállóiban a liftek 

beszerelése helyett. Központunk nyilatkozott arról, hogy ezt a 

megoldást nem fogadja el. 

Kültéri játszótéri játékok tesztelésében vett rész a Központ, de 

szakmai megbeszéléseket folytattunk arról is, hogy meglévő 

társas, illetve más beltéri játékokat hogyan lehet úgy átalakíta-

ni, hogy azokkal bármilyen fogyatékossággal élő személy ját-

szani tudjon ép társaival. 

Konkrét példaként szolgál, hogy hosszas tervezés és egyezteté-

sek után 2016. május 26-án Budapest, Csepel Kertváros Hollan-

di út 145. szám alatt lévő épülő játszótéren a Játéknap Kft. új 

kerekesszékes hintát telepített, melynek tesztelésére felkérték 

az ETIKK munkatársait. 

Elmondhatjuk, hogy a 2016. év folyamán az Egyetemes Terve-

zés Információs és Kutatóközpont egyre ismertebb és szakma-

ilag elismertebb lett. A Budapest2024 Zrt. megbízásából vég-

zett munka során számos elismerő véleményt kaptunk mind a 

cég hazai, mind pedig nemzetközi szakértőitől. 

A Támogató szolgálaton belül három fő feladatot látunk el: in-

formációs szolgáltatás, személyi segítő szolgáltatás és speciális 

szállító szolgáltatás. A legfontosabb célunk, hogy klienseink 

otthonukban, saját lakókörnyezetükben, többnyire családban 

maradhassanak. Ehhez, a saját környezetben való teljes értékű 

élet kialakításához nyújtunk segítséget. Célunk, hogy a fogyaté-

kos személyek önálló életvitele megvalósuljon az élet minden 

területén, hogy az egyén személyiségi jogai ne sérüljenek, ön-

rendelkezési jogait gyakorolhassa és különbözősége tiszteletet 

kapjon. 

KI VEHETI IGÉNYBE?

A szolgálatot igénybe veheti az a személy, aki mozgás-, látás-, hallásszervi, mentális, értelmi képességeit részben vagy egészében el-

vesztette, s ennek kompenzálására a társadalmi életben való aktív részvételéhez támogató szolgáltatások igénybevétele szükséges.

Amennyiben a fogyatékossággal élő kliens rendelkezik az alábbi jogosultságok valamelyikével, kedvezményes áron tudjuk biztosíta-

ni szolgáltatásainkat:

• Fogyatékossági támogatás

• Emelt szintű családi pótlék

• Vakok személyi járadéka

SZEMÉLYI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT - A TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT RÉSZE 

Mit nyújtunk?
• a fogyatékos személyek otthonában
gondozási, alapápolási, mobilizációs feladatok ellátása, pl. fürdetés, öltöztetés, vagy az abban való segítség, kiültetés, átmozgatás, a 

napi gyógyszerek beadása, a környezet tisztán tartása (attól a ponttól, amire a kliens már nem képes).

• a fogyatékos személyek társadalmi aktivitásának elősegítésére
a mindennapi élet megszervezése, ügyek intézése, pl. háziorvos felkeresése, kísérés, postai és banki ügyintézés bevásárlás, gyógy-

szertár, stb.

Szállító szolgálat - a Támogató szolgálat része

Mit nyújtunk?
• Speciális autóbusz: kerekesszék szállítására is alkalmas, rámpával ellátott, 5 ponton rögzített biztonsági öves, 9 személyes kisbusz

• Gépkocsivezetők: előírt képzettséggel

HOGYAN VEHETŐ IGÉNYBE?

A személyi segítés az egyesület elérhetőségein keresztül rendelhető meg:

Telefon:  06 1 329-5299
e-mail: pestikozpont@mbeinfo.hu 

A szállító szolgáltatás az alábbi elérhetőségeinken keresztül rendelhető meg:
Erdei Zoltán

Telefon: 06 30 582-7737
e-mail: szallitas.mbe@gmail.com
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SORSTÁRSI TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT

A sorstársi tanácsadás lényege, hogy odafigyeléssel és 

probléma-megoldási módszerek alkalmazásával segít-

sünk sorstársunkon. A legtöbb ember képes megoldani 

a mindennapi élettel kapcsolatos problémáit, ha ehhez 

segítséget kap. A segítséget, ösztönzést Egyesületünk fo-

gyatékossággal élő tanácsadója nyújtja, aki saját tapaszta-

latai alapján hiteles módon tud mentális segítséget, infor-

mációs tanácsadást nyújtani. 

Sokan már elfogadták egészségi állapotukat, de az állapotukkal 

járó mindennapi kihívásokat sokszor nehezebben viselik, éltük 

megváltozott korlátait, elszigeteltségüket a világtól, mert nem 

tudják elhagyni otthonukat segítség nélkül, bezártnak érzik 

magukat. 

Családtagjai vagy dolgoznak, vagy máshol élnek. Ilyen helyze-

tekben a tanácsadást kérőnek  tájékoztatást adunk arról, hogy 

milyen lehetőségek állnak rendelkezésre az adott élethelyzet-

ben, milyen állami támogatásokra, ellátásokra van jogosultsá-

ga,  illetve megismertetjük lehetőségeivel, kötelezettségeivel a 

sorstársunkat. 

Tájékoztatást adunk az Egyesületünk szolgáltatásairól, kölcsö-

nözhető segédeszközökről, támogató szolgáltatásunk igénybe-

vételi lehetőségeiről, a kerületi csoportjainkhoz való csatlako-

zási lehetősekről. 

2016-ban személyes találkozás során adtunk sorstársi tanács-

adást 101 főnek többszöri alkalommal, összesen 404 alkalom-

mal kértek és kaptak segítséget Egyesületünktől. A sorstársi 

tanácsadás során életvezetési tanácsadással, akadálymentes-

ségi tanácsadással és fogyatékossági támogatás igénylésével, 

valamint rokkantsági ellátással kapcsolatban, a munkaválla-

lással, valamint az álláskeresés kérdéseivel fordultak hozzánk a 

legtöbben. 

Több tanácskérőnek sikerült elintézni a tanácsadás keretében a 

lakás akadálymentesítését ( 12 fő), valamint 39 fő fogyatékossá-

gi támogatást igényelt.

Összességében elmondható, hogy a hozzánk forduló sorstár-

saknak sikerül a mindennap életvitelében segítséget nyújtani, 

akiknek mi nem tudunk a megfelelően segíteni, más szolgála-

tokhoz irányítjuk, tehát ők sem maradnak segítség nélkül.

Jogosultak
Mindazon személyek, akik mozgásukban akadályozottak, a területi illetékes szakrendelői ellátást nem tudják igénybe venni.

Térítési díj
Az NAEK  finanszírozás keretében nyújtott szolgáltatások az igénybe vevő részére térítésmentesek.

Igénybevétel
Szakápolás (sebellátás, mobilizálás-mozgatás, segédeszköz használat tanítása) igényénél– háziorvoson keresztül szakápolási szolgá-

lat értesítése

Szakirányú tevékenységek (gyógytorna, logopédia) szakorvosi javaslat feltételével

Tevékenységeink
• Szondán át történő tápláláshoz és folyadékbevitelhez kapcsolódó szakápolási tevékenység végzése és megtanítása.

• A gégetubus tisztítása, betét cseréje, a tevékenység megtanítása.

• Állandó katéter (vizeletelvezető cső) cseréjéhez, hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolási feladatok.

• Az intravénás folyadék és elektrolit pótlás, szájon át gyógyszer beadáshoz fűződő szakápolási feladatok.

• Baleseti és egyéb műtétek utáni szakápolási feladatok, testi higiéné biztosítása (fürdetés, hajmosás, stb.) mozgás segítése.

• Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, sztomaterápia (bélkivezetés) és különböző célt szolgáló eszközök kezelésének sza-

kápolási feladatai, szakma specifikus szakápolási tevékenységek műtét után.

• Felfekvések, fekélyek szakápolási feladatai.

• Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy 

pótlásához kapcsolódó szakápolási feladatok,

• gyógyászati segédeszközök (mankó, járókeret, stb.), protézisek (művégtag) használatának tanítása, mozgás és mozgatás eszközei, 

hely- és helyzetváltoztatás segítése,

• Gyógytorna – mozgásterápia, logopédia – beszédterápia

• Kiegészítő / OEP által nem támogatott szolgáltatások /

• Gyógylámpák / Bioptron – Infra / használata

• Mágnesterápia

• Masszázs

A mozgássérült embereken kívül más, ellátásra szoruló emberek számára is tudunk otthonápolást nyújtani.

Szolgálatunk munkatársai felkérésre pályázati forrásból egészségügyi prevenciós napokat tartanak. Működésünk során kerületi szer-

vezeteinket rendszeresen látogatjuk, melyeket nagy létszámú látogatottság jellemez.

Pályázati forrásokból kiegészítő szolgáltatások nyújtására van lehetőség. Egyesületünk rendezvényein felvilágosító – megelőző 

munkát végzünk.

Érdeklődni lehet: A szolgálatvezetőnél Borosné Drexler Mónika  tel: 06 70/366 9585 e-mail: otthonapolas.mbe@freemail.hu

OTTHONÁPOLÁS

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 2005. január 1-től működteti Otthoni Szakápolási Szolgálatát. A szolgál-

tatás kórházi / intézeti ellátást kiváltó szolgáltatás. A szolgálat NAEK finanszírozási szerződéssel rendelkezik.

Ellátási területünk Budapesten: XIV., XVI. és XIX. kerület.

Egyesületünk szakképzett munkatársa, sorstársi tanácsadást nyújt a hozzá forduló tanácskérőknek - a XIII. kerületi Hegedüs 
Gyula u. 43. sz.- alatti irodánkban a hét 3 napján hétfőtől- szerdáig telefonon és személyesen is rendelkezésre áll.

Mire jogosít?

 Az MBE tagsági igazolványa is kedvezményes belépőt biztosít 

az Állatkertbe- a fogyatékos személyek szervezetei által ki-

adott arcképes tagsági igazolvánnyal lehet igénybe venni.

Az Állatkert vállalta, hogy „a fogyatékos emberek szervezetei 

által kiadott, arcképes igazolvánnyal rendelkező személyek, 

illetve a velük érkező kísérők jelentős kedvezménnyel, a min-

denkori csoportos belépőjegynél legalább 30 %-kal olcsóbb 

kedvezményes partneri belépőjegyet válthatnak.

Kedvezményesen vehető igénybe Albertirsán található Pihenőhá-
zunk ami maximális kikapcsolódási lehetőséget biztosít mindenki 

számára akadálymentes szobáival illetve parkolási lehetőségével.

Tagsági igazolványunk kedvezményes Múzeum látogatásra 

jogosít. 

Kerületi szervezeteink, ifjúsági csoportunk, az egyesület köz-

pontja minden évben színes programokkal várja egyesületi 

tagjainkat.

HOGYAN LEHET TAG NÁLUNK?

Tagsági díj: 2017-ben 2000 Ft/év – valamint egyszeri, 400 Ft/db – a tagsági könyv (ha még nincsen vagy betelt).

Ha tagunk szeretne lenni, a következőket kell 
tennie:

•  Személyesen:
Felkeresni Egyesületünk irodáját Cím: 1136. Budapest, Hegedűs 

Gyula utca 43.

Ügyfélfogadási idő: H-Cs: 10-15:30 

• Postai úton:
Kérésére tagbelépési nyilatkozatot küldünk csekkel, majd a ki-

töltött nyomtatvány (egy igazolványképpel) és a tagdíj beérke-

zését követően, postán kiküldjük a tagsági könyvét.

• Elektronikus úton:
Tagbelépési Nyilatkozat – melyet letölthet honlapunkon, vagy 

külön kérés esetén e-mailben is kiküldjük, mivel ez egy fényké-

pes igazolvány a fényképet önnek kell visszaküldenie nekünk.

A tagdíjat utalni a következő számlaszámra lehet: OTP Bank 

számlaszám: 11713005 – 20082202 – 00000000
Szükséges hozzá:

• 1 db igazolványkép
• Orvosi dokumentáció, mely tartalmazza a mozgáskorláto-

zottságot (ezt csak bemutatásra).
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jogviszonnyal rendelkező személy vagy vele közös háztar-

tásban élő közeli hozzátartozó vagy élettárs.

Közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, az egyenes ág-

beli rokon (pl.: nagyszülő, szülő, gyerek, unoka stb.), az örökbe-

fogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a 

mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

Amennyiben a támogatást igénylő a lakásnak, lakóépületnek 

nem tulajdonosa, az akadálymentesítési munkák elvégzéséhez 

a lakás, lakóépület tulajdonosának magánokiratba foglalt írás-

beli hozzájárulása szükséges, amit a hitelintézet részére a támo-

gatási kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani.

 A TÁMOGATÁS FELTÉTELEI

Mire használhatom fel a támogatást?

A támogatás

a. új lakás felépítéséhez,

b. új lakás vásárlásához,

c. lakásszövetkezet tulajdonában lévő, újonnan épített lakrész 

állandó használati jogának megszerzéséhez,

d. az akadálymentesítés többletköltségeire vehető igénybe.

A támogatás odaítélésénél figyelembe veszik, hogy 
mekkora lakásban lakik az igénylő?
Igen, a támogatás akkor kérhető, ha „méltányolható lakásigé-

nyének kielégítésére szolgál.”

Méltányolható a lakásigény, ha a lakás lakószobáinak a szá-

ma és a lakás építési (vásárlási) költsége megfelel az alábbi fel-

tételeknek:

A lakásigény mértéke az igénylő és a vele együttköltöző számá-

tól függően a következő:

a. egy-két személy esetében: legalább egy és legfeljebb három 

lakószoba,

b. három személy esetében: legalább másfél és legfeljebb há-

rom és fél lakószoba,

c. négy személy esetében: legalább kettő és legfeljebb négy la-

kószoba.

Minden további személy esetében fél lakószobával nő a laká-

sigény mértéke. Három vagy több gyermeket nevelő család 

esetében minden további személynél a lakásigény mértékének 

alsó határa fél lakószobával, de legfeljebb három lakószobáig 

nő, felső határa egy lakószobával nő. Kettő fél lakószobát egy 

lakószobaként kell figyelembe venni.

Méltányolható a lakásigény, ha a lakás telekárat nem tartalmazó 

építési költsége (vételi ára) az ugyanolyan szobaszámú lakások-

nak a meghatározott építési átlagköltségét nem haladja meg.

2./ Lakás építéséhez, vásárlásához, állandó használati jog meg-

szerzéséhez a támogatás akkor igényelhető, ha az igénylő-

nek, házastársának, élettársának és gyermekének, valamint 

a vele együttköltöző családtagjainak

   – nincs lakástulajdona,

   – nincs állandó lakáshasználati joga,

  –nincs e jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló 

kérelme folyamatban,

  – nincs önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati 

jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jog-

viszonya.

Kivétel, ha az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú 

gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjának

a. együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van egy 

olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése 

vagy öröklés útján került a tulajdonukba, vagy

b. a tulajdonában lévő lakása lebontását a települési önkor-

mányzat jegyzője elrendelte vagy engedélyezte, vagy

c. a lakás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén 

haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába és a haszo-

nélvező bent lakik.

Lakásvásárlás esetén a támogatás akkor igényelhető, ha az el-

adó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója és nem élettársa.

ÖSSZEGE:

Az akadálymentesítési támogatás bruttó 300.000,- Ft maxi-

mum.

A beruházás ennél többe is kerülhet, de az elszámolható összeg 

bruttó 300.000,- forint.

Mire használhatom fel a támogatást?
Akadálymentesítési munka:

a. lépcsőt helyettesítő feljáró, rámpa kialakítása,

b. elektromosan távirányítható nyílászárók, nyitó berendezések, 

távnyitó szerkezetek beépítése,

c. kaputelefon beszerelése,

d. korlátok, kapaszkodók beépítése, felszerelése,

e. ajtó kiszélesítése, küszöbök megszüntetése, padlóburkolat 

csúszásmentesítése, járda kialakítása,

f. beépített bútorok áthelyezése, különleges elhelyezése, kiala-

kítása,

g. különleges fürdőszobai és konyhai berendezések elhe-

lyezése, átalakítása, áthelyezése, kialakítása, csaptelepek, 

LAKÁS AKADÁLYMENTESÍTÉSI TÁMOGATÁS

Egyesületünk Albertirsai üdülőjét Erzsébet utalvánnyal is 

igény be lehet venni. 

Az üdülőtől 400 méterre található a Gyógyfürdő, amely sze-

zonálisan tart nyitva, strandként üzemel több medencével. 

Az egyszintes nyaralóház a termálfürdő közelében található 

6 db 3-4-ágyas, zuhanyzós, TV-vel ellátott akadálymentes 
szoba áll a vendégek rendelkezésére.

Az Albertirsai üdülőben a 2017-as évre az üdülési dí-
jak:
Egyesületi tagoknak: 2.000 Ft/nap
Hozzátartozónak, aki nem az Egyesület tagja: 2.400 Ft/nap

14 év alatti gyermek: 1.000 Ft/ nap

Egyéb igénybe vevő esetén: 2.800 Ft./nap

ALBERTÍRSAI PIHENŐHÁZ

 A támogatási összeg növekedésével egyenes arányban 

nőtt az igénylések száma is az elmúlt évben, ezért az aláb-

biakban részletes információkat olvashatnak az igény-

lés menetéről, irodánkat sokan keresik fel személyesen, il-

letve érdeklődnek telefonon a lakás akadálymentesítési 
támogatásról amely, egy állami vissza nem térítendő 
támogatás.

Részletes tájékoztatás a lakás akadálymentesítési támo-
gatásról
Akadálymentesítésről beszélünk, amikor  a mozgáskorlátozott 

személy fogyatékossága jellegéből fakadó, a lakáshasználattal 

összefüggő életvitel nehézségeit csökkentő, a rendeltetésszerű 

használatot biztosító műszaki akadálymentesítési munkák el-

végzése történik új lakóépületen vagy új lakáson, illetve meglé-

vő lakóépületen vagy használt lakáson.

KI JOGOSULT?
Az állam a vissza nem térítendő akadálymentesítési támogatást 

a mozgáskorlátozott személy részére nyújtja.

Mozgáskorlátozott személynek tekintendő

1./ a mozgásszervi fogyatékos személy, vagy

2./ súlyos mozgáskorlátozott személy.

Súlyos mozgáskorlátozottnak tekintendő az a sze-
mély, aki
a. mozgásszervi fogyatékosnak minősül (fogyatékossági tá-

mogatást kap)

b. a 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi 

pótlékra jogosult mozgásszervi fogyatékosságban szenved,

c. a közlekedőképességében súlyosan akadályozott (ezt a köz-

lekedőképesség és vagy egyéb orvosi bizottsági papírokkal 

tudja alátámasztani)

Mozgásszervi fogyatékosnak azt a személyt kell tekinteni, aki

a. állapota miatt a helyváltoztatáshoz meghatározott segédeszköz ál-

landó és szükségszerű használatát igényli, vagy

b. mozgásszervi okból állandó jelleggel ágyhoz kötött, ezért 

segédeszköz használatára állapota vagy állapotrosszabbo-

dása miatt nem képes, vagy

c. meghatározott mozgásszervi betegségben szenved és emiatt álla-

pota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható.

Mozgáskorlátozott lehet
a. az építtető vagy a vásárló, illetve az építtetővel vagy a vásár-

lóval együtt költöző közeli hozzátartozó vagy élettárs,

b. ha a lakás tulajdonosa, illetve a tulajdonossal közös háztar-

tásban élő közeli hozzátartozó vagy élettárs,

c. ha az önkormányzati lakásra határozatlan idejű bérleti 

A mozgáskorlátozott személyek bruttó 300 ezer forint támogatást kaphatnak tíz évenként arra a célra, hogy lakásu-
kon akadálymentesítési célú felújítási, átalakítási munkákat végeztessenek el. A támogatást a hitelintézetnél – jelen-
leg főként az OTP-nél és a Takarékszövetkezeteknél – lehet igényelni a munkák megkezdése előtt.
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szerelvények, eszközök felszerelése, kialakítása a fogyatékos-

ság jellege által indokolt módon és mértékben,

h. higiéniai helyiségek kialakítása és átalakítása, méreteinek nö-

velése, kádak, zuhanyzó tálcák kiegészítő berendezésekkel 

történő kiváltása,

i. felvonó, lépcsőjáró emelőszerkezet létesítése,

j. elektromos szerelvények, aljazok, kapcsolók áthelyezése,

k. lakás komfortfokozatának növelése céljából gáz, illetve 

egyéb, szilárd tüzelőanyag mozgatását nem igénylő közmű 

bevezetése, illetve belső hálózatának kialakítása, központosí-

tott fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújuló ener-

giaforrások alkalmazását is.

Az akadálymentesítési munka része a fenti munkákhoz közvet-

lenül kapcsolódó helyreállítási munka is, az akadálymentesí-

tés közvetlen költségeinek legfeljebb 40%-áig.

Kérhetem többször is a támogatást, illetve kérhetek tá-
mogatást ugyanarra a lakásra, amire egyszer már más 
valaki igényelt támogatást?
Ugyanazon személyre tekintettel akadálymentesítési támoga-

tás ismételten a korábbi akadálymentesítési támogatás igény-

bevételéről szóló szerződés megkötésétől számított 10 év eltel-

tével vehető igénybe.

Ugyanazon lakásra vagy lakóépületre akadálymentesítési 

támogatás több alkalommal akkor igényelhető, ha a koráb-

bi támogatásból elvégzett akadálymentesítés nem eredmé-

nyezte más mozgáskorlátozott személy akadálymentes la-

káshasználatát.

HOL ÉS HOGYAN IGÉNYELJEM?

A támogatást igényelheti a mozgáskorlátozott személy vagy 

a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó vagy az élettárs.

Az akadálymentesítési támogatás iránti kérelmet (forma-
nyomtatvány) a hitelintézethez kell benyújtani, aki a ké-
relmet el is bírálja.

DÍJAK

Akadálymentesítési támogatás esetén a hitelintézet az 
igénylőtől a támogatásra való jogosultság elbírálásért az in-

gatlan-nyilvántartási tulajdoni lap hiteles másolatának díját ki-

véve egyéb díjat, illetve ellenszolgáltatást nem számíthat 
fel.
Az eljárásért cserébe az állam a hitelintézetet a folyósított aka-

dálymentesítési támogatás összege után 8% költségtérítésben 

részesíti.

CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A kérelemhez a következőket kell mellékelni:
1./ az akadálymentesítési munkák elvégzéséhez a lakás, lakó-

épület tulajdonosának magánokiratba foglalt írásbeli hozzá-

járulását, amennyiben a támogatást igénylő a lakásnak, lakó-

épületnek nem tulajdonosa, szükséges.

2./ a mozgáskorlátozottságot igazoló iratokat, melyek a követ-

kezők lehetnek:

 a. a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló ható-

sági határozattal, vagy

 b. a fogyatékossági támogatás alapjául szolgáló hatá-

lyos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolatával, 

vagy

 c. a magasabb összegű családi pótlék igényléséhez 

szakorvos által kiállított meghatározott „tartósan beteg, 

vagy súlyosan fogyatékos gyermekről” szóló hatályos iga-

zolás másolatával, vagy

 d. a közlekedőképesség minősítéséről kiadott, a közleke-

dőképességében súlyosan akadályozott személy állapotát 

igazoló hatályos szakvélemény másolatával

 e. a súlyos fogyatékosság minősítését tartalmazó szak-

véleménnyel, szakhatósági állásfoglalással, határozattal ar-

ról, hogy az igénylő mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos 

mozgáskorlátozott.

Ha a súlyos mozgáskorlátozottság igazolása céljából szükséges 

iratok nem állnak rendelkezésre, a súlyos mozgáskorlátozottság 

előzetes vizsgálatát (azaz a közlekedőképesség minősítését) a 

fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalánál lehet kez-

deményezni.

3./ az akadálymentesítési munkák műszaki leírását,

4./ az építés költségét tartalmazó költségvetést,

5./ hozzájárulást arról, hogy a támogatás elbírálásához szüksé-

ges iratokat a hitelintézet a MEOSZ részére megküldheti,

6./ a támogatást igénylő, annak házastársa, élettársa és az 

együttköltöző családtag(ok) nyilatkozatát, a lakástulajdonról, 

állandó lakáshasználati jogról, illetve e jogokhoz kapcsolódó 

ingatlan-nyilvántartási eljárásról, valamint önkormányzati tu-

lajdonban lévő, illetőleg szolgálati jogviszonyhoz vagy mun-

kakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonyról.

Forrás: Meosz.hu

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS KERÜLETI 
SZERVEZETEINEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Egyesületünk 23 szervezetet működtet a kerületek 

szintjén, és egy ifjúsági szervezet működik budapesti 

szinten. A szerveztek 2016-ban is havonta megtartották 

üléseiket, amelyeken közösségi és szakmai programo-

kat tartottak és szabadidős programokról döntöttek. A 

szervezetek üléseire meghívást kaptak a kerületi önkor-

mányzatok dolgozói és képviselői is. 

Szervezeteink önkéntesei rendszeresen meglátogatták azokat a 

sorstársakat, akik betegség vagy más akadályok miatt nehezen 

tudtak kimozdulni. 

Kerületi szervezeteink más helyi szinten működő civil szerve-

zettel is tartják a kapcsolatot, akár úgy, hogy részt vesznek egy-

más programjain, akár úgy, hogy a helyi civil szervezetekkel kö-

zös programokat szerveznek. 

Érdekképviseleti tevékenységüket a szervezetek a kerületi ön-

kormányzatokkal tartott kétoldalú együttműködések útján, ill. 

az idősügyi tanácsokon vagy a szociális kerekasztalban való 

részvétel útján végzik. 

A kerületi szervezetek számos magyarországi helyre 

szerveztek kirándulásokat. Igy pl. kőbányai szerveze-

tünk tagjai Szegedre és Bogácsra kirándult, új budai 

szervezetünk tagjai Albertirsán töltöttek el egy hét-

végét, majd szintén Bogácsra mentek rehabilitációval 

egybekötött üdülésre, ahonnan rövid közös látogatást 

tettek a Dél-Bükkbe és megnézték a cserépfalut, az Ör-

dögtoronynak nevezett kaptárkövet, majd Bükkzsércen 

át a Cseresznye patak völgyébe kirándultak. 

Számos kerületi szervezetünk helyi szinten rendez kul-

turális programot, így pl. újpesti szervezetünk részt vett 

Domoszlai János gitár-délutánján és a tagok közösen te-

kintették meg az Újpesti Helytörténeti Gyűjteményét és 

az Újpesti Lepkemúzeumot. Ugyancsak a 4. kerületi szer-

vezet tagjai teadélutánon vettek részt a Költészet Napján, 

és filmvetítéseket tartottak az Ady Endre Művelődési Ház 

galéria termében. 

Érdekes a kulturális és szabadidős élete pl. a Terézvárosi szerve-

zetünknek, amely a tavayli év januári hónapjában színházláto-

gatásokat szervezetett, februárban csontritkulásról szóló egész-

ségügyi előadáson vett részt, az év további részében pedig 

bélyeg, húsipari múzeumokba, valamint a szentendrei Tömeg-

közlekedési Múzeumba látogattak, de a Nemzeti Múzeumot is 

meglátogatták idegenvezetéssel.

A Józsefvárosi Önkormányzat 2016-ban a kerületi szervezeti 

tagok szabadidős programokon való részvételét támogatatta 

színház és mozijegy vásárlásával. A tagok közül néhányan a Víg-

színházba és a Corvin Budapest Filmpalotába jutottak el. 

Zuglói szervezetünk programja is sokrétű volt 2016-ban, 

melyből kiemelnénk az ’Egyenlő Esélyekkel Zuglóban és Eu-

rópában’ elnevezésű konferencia és kerekasztal megbeszé-

lését, amelyre a Zuglói Civil Házban került sor. De érdekes 

eseményünk volt a Zuglói Kulturális Esélyegyenlőségi Fesz-

tivál, amelyre a Zuglói Mozgássérült Szervezet és az Egyenlő 

Eséllyel Kulturális-Szociális-Hagyományőrző Alapítvány szer-

vezésében.

A kerületi szervezetek programjainak fenti felsorolása mesz-

sze nem teljeskörű, hiszen a kerületekben működő szerve-

zeteink mindegyike ragyogó programokkal várja tagjait és 

nyitott új tagok érkezésére is. Minden kerületi szervezetünk 

számára fontos, hogy a karácsonyi ünnepeket minél na-

gyobb létszámmal tartsák, ügyelve arra, hogy az ünnepek 

közeledtével senki se érezze magát egyedül és mindenki 

részesüljön egy meghitt, karácsi ajándékokat is tartalmazó 

ünnepi programban. 

A kerületi önkormányzatok támogatása tette lehetővé, hogy 

tagjaink eljussanak olyan helyekre, ahova addig anyagi okok 

miatt nem jutottak el. Tagjaink aktív részvételét a kulturális és 

szabadidős programokon nagyban segíti, hogy a szervezetek 

az eseményeket önmaguk szervezik meg, tagjaik szempontjai-

nak figyelembe vételével.  

Köszönjük az Egyesület Angyalföldi, Belváros-Lipótvárosi, 

Budafok-Tétényi, Budavári, Erzsébetvárosi, Terézvárosi, Fe-

rencvárosi, Hegyvidéki, Józsefvárosi, Káposztásmegyeri, 

Kelenföldi, Kispesti, Mátyásföldi, Óbudai, Pestszentlőrinci, 

Rákoskeresztúri, Reuma, Rózsavölgyi, Újpalotai, Újpesti, 

Vecsési és Zuglói szervezetének a 2016-os évben elvég-

zett munkáját! A szervezetek biztosítják, hogy a Budapest 

kerületeiben élők számára van egy olyan közösség, amely-

nek bármikor tagjai lehetnek, amely minden hónapban 

fogadja őket és amellyel eljuthatnak olyan helyekre, ame-

lyekre egyedül eddig nem jutottak el.  
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Az öregségi nyugdíj legkisebb összegét törvény állapítja meg, a nyugellátás évenkénti 
rendszeres emelésének végrehajtási szabályait kormányrendelet szabályozza. A táblázatban 
az öregségi nyugdíj, a rokkantellátás, valamint a rehabilitációs ellátások minimuma látható.

MI MENNYI 2017-BEN

Öregségi nyugdíj legkisebb összege 

168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. §
28.500,- Ft/hó

Árvaellátás legkisebb összege 

168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 64/D. §
24.250,- Ft/hó

Saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugellátás együtt folyósítási összeghatára 2014. január 1-jétől

168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. § (7) bek.
87.720,- Ft/hó

Rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege a-foglalkoztathatóság rehabilitációval helyreállítható 

2011. évi CXCI. tv. 9. § (1) a) pont, (2) bek.

2012. évi minimálbér

30%-a -

27.900,- Ft/hó

Rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege - tartós foglalkoztatási rehabilitáció

2011. évi CXCI. tv. 9. § (1) b)pont, (2) bek.

2012. évi minimálbér

40%-a -

37.200,- Ft/hó

Rokkantsági ellátás minimális összege

2011. évi CXCI. tv. 12. § (1)-(2) bek

minimálbér 30%-a

27.900,-Ft/hó

Alábbi látható a 2017-es évben érvényes pénzbeli  ellátások és családtámogatások összefoglaló 
táblázata. Így alakul idén, a családi pótlék.

Családi pótlék 

(CSP)

egy gyermekes család esetén
12.200,-Ft/

hó

egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén                       
13.700,-Ft/

hó

kétgyermekes család esetén gyermekenként                 
13.300,-Ft/

hó

két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként
14.800,-Ft/

hó

három, vagy több gyermeket nevelő család esetén gyermekenként
16.000,-Ft/

hó

három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként
17.000,-Ft/

hó

2017-es évben érvényes szociális  ellátások és családtámogatások összefoglaló táblázata.             
Így alakul idén, az időskorúak járadéka, ápolási díj.

Jogosult Havi összege

Rendszeres 
szociális se-
gély

Az az aktív korúak ellátására jogo-

sult személy, aki az ellátásra való 

jogosultság kezdő napján a) egész-

ségkárosodott személynek minősül, 

vagy b) a rá irányadó nyugdíjkor-

határt öt éven belül betölti, vagy 

e) 14 éven aluli kiskorú gyermeket 

nevel - feltéve, hogy a családban élő 

gyermekek valamelyikére tekintet-

tel más személy nem részesül a Cst. 

szerinti gyermekgondozási támoga-

tásban, gyermekgondozási díjban, 

terhességi gyermekágyi segélyben 

- és a gyermek ellátását napközbeni 

ellátást biztosító intézményben 

[Gyvt. 41. § (3) bek.] nem tudják 

biztosítani, vagy d) a települési ön-

kormányzat rendeletében foglalt 

feltételeknek megfelel.

A rendszeres szociális segély havi összege a családi 

jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi 

összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg 

a közfoglalkoztatási bér (77.300,-Ft) mindenkori kötelező 

legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munka-

vállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csök-

kentett összegének 90%-át azzal, hogy ha a rendszeres 

szociális segélyre jogosult családja tagjának foglalkoz-

tatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot álla-

pítottak meg, a rendszeres szociális segély összege nem 

haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának 

és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének 

különbözetét. A családi jövedelemhatár összege meg-

egyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arány-

számok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összege 90%-ának szorzatával. Maximum 

összege: 45.568,- Ft Fht-ban részesülő családtag esetén, 

a rszs maximum összege 22.768,- Ft

Családi pótlék 

(CSP)

tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, valamint 

intézményben (gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés végrehajtási intézet-

ben vagy szociális intézményben) élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett tartósan 

beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után tartósan beteg vagy súlyosan fogya-

tékos gyermekenként tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő 

egyedülálló esetén a tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos gyermekenként

25.900,-

Ft/hó

saját jogán nevelési ellátásra jogosult tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos 

esetén, ha nem nevelőszülőnél és nem intézményben él, az ilyen személy után sze-

mélyenként

20.300,-

Ft/hó

nevelőszülő által nevelt vagy intézményben elhelyezett nem tartósan beteg és nem 

súlyosan fogyatékos gyermek, valamint a Gyvt. 72. § (1) bek. alapján ideiglenes 

hatállyal elhelyezett gyermek, továbbá a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását 

engedélyező határozatban megjelölt személy, továbbá a saját jogán iskoláztatási 

támogatásra jogosult személy esetén az ilyen gyermek illetve jogosult után szemé-

lyenként

14.800,-

Ft/hó
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Jogosult Havi összege

Ápolási díj Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivé-

telével - a hozzátartozó  ha állandó és 

tartós gondozásra szoruló

 - súlyosan fogyatékos, vagy 

- tartósan beteg 18 év alatti személy   

gondozását, ápolását végzi 

a súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti 

személy gondozása, ápolása esetén a Költségvetési tv-ben 

meghatározott alapösszeg 100%-a: 29.500,-Ft

a jelentős egészségkárosodással rendelkező és önellátásra 

nem vagy csak segítséggel képes személy, vagy olyan sze-

mély gondozása, ápolása esetén, aki után súlyos betegsé-

ge vagy fogyatékossága miatt magasabb összegű családi 

pótlékot folyósítanak, a Költségvetési tv-ben meghatáro-

zott alapösszeg 180%-a (kiemelt ápolási díj): 53.100,-Ft

a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy 

gondozása, ápolása esetén, ha a kiemelt ápolási díj fel-

tételeinek nem felel meg, a Költségvetési tv-ben megha-

tározott alapösszeg 150%-a (emelt összegű ápolási díj): 

44.250,-Ft

a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolása 

esetén legalább a Költségvetési tv-ben meghatározott 

alapösszeg legalább 80 %-a (méltányossági ápolási díj): 

23.600,-Ft

Rehabilitációs kártyára jogosultak

2011. évi CXCI. tv. alapján a rehabilitációs hatóság által végzett 

komplex minősítés szerint foglalkoztathatósága rehabilitáció-
val helyreállítható, vagy tartós foglalkozási rehabilitációt 
igényel. 
A megváltozott munkaképességű személyek munkaviszony-

ban alkalmazásakor a rehabilitációs kártya (vagy azt helyette-

sítő nyomtatvány) birtokában érvényesíthető a szociális hoz-

zájárulási adókedvezmény. A törvénymódosítás bővíti a 
rehabilitációs kártyára jogosultak körét. Erre tekintettel 

azokat is megilleti a rehabilitációs kártya, akiknek a rehabilitá-

ciója nem javasolt, és egészségi állapota alapján foglalkoztat-

hatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a komplex 

minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatáro-

zott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem 

javasolt,egészségi állapota alapján azonban tartós foglalkozási 

rehabilitációt igényel.

Hol kell igényelni a rehabilitációs kártyát?

A rehabilitációs kártyát a rehabilitációs szakigazgatási szervnél 

kérelem benyújtásával kell igényelni. A rehabilitációs szakigaz-

gatási szerv a kártyára való jogosultságot ellenőrzi, és a jogo-

sultság fennállása esetén a kérelmet továbbítja az állami adó-

hatóság részére.

Milyen kedvezményre jogosít a rehabilitációs 
kártya?

A munkaadó szociális hozzájárulási adókedvezményt vehet 

igénybe annak a megváltozott munkaképességű személynek 

az adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyára 

tekintettel, az ezt terhelő számított adóból, aki érvényes rehabi-

litációs kártyával rendelkezik 

A kedvezmény mértéke az adó alapjának megállapításánál fi-

gyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más 

levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér – de legfel-

jebb a minimálbér kétszeresének – 27 százaléka.

Emelkedik a Rehabilitációs hozzájárulás 
összege 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól 
és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. 
törvény 23. § (5) bekezdésében a „964 500 Ft” szöveg-
rész helyébe az „a tárgyév első napján a teljes munkaidő-
ben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított 
alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese” 
szöveg lép.”

A munkaadó a megváltozott munkaképességű szemé-

lyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érde-

kében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha 

az általa foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi 

létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkozta-

tott megváltozott munkaképességű személyek átlagos 

statisztikai állományi létszáma a teljes állomány 5 %-át 

(kötelező foglalkoztatási szint) nem éri el.

A kötelező foglakoztatási szint teljesítésével, azaz a megválto-

zott munkaképességű munkavállalók megfelelő számban tör-

ténő foglalkoztatásával a munkáltatónak nem áll fenn a rehabi-

litációs hozzájárulás befizetési kötelezettsége.

Az új szabály értelmében a rehabilitációs hozzájárulás össze-

ge a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére 

megállapított minimálbér havi összege kilencszeresének meg-

felelő mértékére emelkedik. A kötelező 5%-os foglalkoztatási 

szint nem változik. 

Az intézkedés várt hatása, hogy még erősebb ösztönzőként 

legyen jelen a megváltozott munkaképességű munkavállalók 

elsődleges munkaerőpiacon történő foglalkoztatása kapcsán: 

az emelés a vállalatokat sújtó teher 10%-os növekedését is je-

lentheti 2017-ben. 

Jogosult Havi összege

Időskorúak 
járadéka

a reá irányadó nyugdíjkorhatárt be-

töltött személy, akinek saját és vele 

együtt lakó házastársa, élettársa jöve-

delme alapján számított egy főre jutó 

havi jövedelme nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legki-

sebb összegének 80%-át,

a) az öregségi nyugdíj minimum 80%-a: 22.800,-Ft/hó

az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíj-

korhatárt betöltött, de 75 évesnél fia-

talabb személy, akinek havi jövedelme 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 

95%-át,

b) az öregségi nyugdíj minimum 95%-a: 27.075,-Ft/hó

az egyedülálló, 75. életévét betöltött 

személy, akinek havi jövedelme nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj min-

denkori legkisebb összegének 130%-

át.

c) az öregségi nyugdíj minimum 130%-a: 37.050,-Ft/hó

JOGSZABÁLYOK

FOGYATÉKOS EMBEREKET ÉRINTŐ JOGSZABÁLYOK VÁLTOZÁSA 2017. JANUÁR 1 JÉ-TŐL

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól 
és egyes törvények módosításáról

Jelentős mértékben, 19 százalékkal nőtt idén a rehabilitációs hozzájárulás mértéke, emellett a jogosultság idei kiter-
jesztésével akár megduplázódhat azoknak a megváltozott munkaképességű személyeknek a köre, akik rehabilitációs 
kártyával rendelkeznek.
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Kereseti lehetőség rokkantsági ellátás mellett

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 

2011. évi CXCI. törvény 13.§ (2) bekezdés d) pontja alapján.

d) keresőtevékenységet folytat és jövedelme 3 egymást követő 

hónapra vonatkozó havi átlaga meghaladja a minimálbér 150 

százalékát.

2014. január 1-jétől hatályos közös szabály szerint a rokkantsá-

gi ellátásban részesülő személy ellátását meg kell szüntetni, ha 

keresőtevékenységet folytat és jövedelme három egymást kö-
vető hónapon keresztül minden hónapban meghaladja a 

mindenkori minimálbér 150 %-át.

Rehabilitációs ellátás mellett végezhető 
munka

2016. május 1-jétől változtak a rehabilitációs ellátás mel-
lett végezhető munkára vonatkozó szabályok: e naptól 

fogva megegyeznek a rokkantsági ellátás mellett végezhető 

munkára vonatkozó szabályokkal. 

Ha a kereseti korlát túllépése nem egymást követő három 
hónapban, hanem ritkábban valósul meg, az ellátás meg-
szüntetésére nem kerül sor. 

Forrás: Netjogtár 

ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS ÉS FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS EGYÜTT  

IS FOLYÓSÍTHATÓ?

A kétféle támogatás egy időben is folyósítható: az nem jogosult fogyatékossági támogatásra mint súlyosan fogyatékos 

személy, aki vakok személyi járadékában, magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy aki után ma-
gasabb összegű családi pótlékot folyósítanak.

A fogyatékossági támogatást hol lehet igényelni?

A fogyatékossági támogatást kormányhivatalokban, illetve a kormányablakoknál lehet intézni. Az igényt a 

megfelelő nyomtatvánnyal, személyazonosító igazolvánnyal és az orvosi igazolással lehet kérelmezni. Összege attól 

függ, hogy a kérelmező jogosult hallási fogyatékos, vagy látási, értelmi, vagy mozgásszervi fogyatékos, illetve autista 

és a szakértői bizottság szakvéleménye szerint az igénylő önkiszolgálási képessége nem hiányzik, illetve halmozottan 

fogyatékkal élő.

Fogyatékossági támogatást azért nyújt az állam, hogy a fogyatékosságból eredő hátrányokat és költségeket valame-

lyest kompenzálja. Fogyatékossági támogatást a súlyosan fogyatékos 18 évet betöltött személyek kapnak, akik Magyar-

országon élnek, de kik a súlyosan fogyatékosok, akik támogatásra jogosultak a jogszabály szerint.

A fogyatékossági támogatás összege a nyugdíjak emelésével együtt változik, emelkedik.

A fogyatékossági támogatást más juttatás kizárhatja, úgymint a vakok személyi járadéka, a magasabb ösz-
szegű családi pótlék. 

ROKKANTSÁGI JÁRADÉK NEM EGYENLŐ A ROKKANTSÁGI ELLÁTÁSSAL

A rokkantsági járadékot sokan összekeverik a rokkantsági ellátással, pedig teljesen más ellátásról van szó. Rok-

kantsági járadékra az jogosult, aki a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv szakhatósági állásfoglalása szerint a 25. életéve 

betöltése előtt teljesen munkaképtelenné válik, illetve 70 százalékos vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodást 

szenvedett és részére nyugellátást, baleseti nyugellátást nem állapítottak meg. A rokkantsági járadékos tekintetében 

nincs munkavégzési korlát (sem időbeni, sem kereseti).

GYIK

Ifjúsági Szervezet Szervezés alatt

Budavári Szervezeti

I. Bem rakpart 6.
Első kedd 14-17 óra Dr. Szalkó Anna 06 30 599 3116

Reuma Szervezet
II. Frankel Leó út 25-27

II. Frankel Leó út 25-27 második hétfő 

14.30-16.30-ig
Dr. Majtényi Sándor 358 - 1274

Óbudai Szervezet

III. San Marco u.76
második hétfő 15 óra Tábori Éva 06 70 366 5020

Békásmegyeri Szervezet

III. Csobánka tér 7
első hétfő 16 óra Favin Mária 240 - 6267

Újpesti Szervezet

IV. Tavasz u.4
harmadik kedd 15-17 óra Németh Anna 06 20 547 5007

 Káposztásmegyeri Szervezet

IV. Nádasdi Kálmán u. 17.
H-Sz-P: 16-18  Cs: 8-10 óra Koller Sándor 06 70 618 0292

 Belváros-Lipótvárosi Szervezet Szervezés alatt Halas Emese 06 20 553 7847

Terézvárosi Szervezet

VI. Eötvös u. 10. III/321. (Eötvös 10. Kö-

zösségi és Kulturális Színtér)

utolsó szerda 16 óra
Herczlné Rohonyi Olga  06 20 950 - 

7950

VII. Wesselényi u. 17. II. em. Civil szoba első hétfő 16 óra Herczlné Rohonyi Olga 06 20 950 - 7950

Erzsébetvárosi Szervezet

Józsefvárosi Szervezet

VIII. Mátyás tér 15.

(Kesztyűgyár Közösségi Ház)

utolsó hétfő 14-16 óráig Halas Emese 06 20 553 7847

Ferencvárosi Szervezet

IX. Haller u. 27.
utolsó kedd 13-15 óra Angyalosi Gyuláné 218 - 7958

Kőbányai Szervezet

X. Halom u. 37/b.
első szerda 14-17 óra között

Domak Zoltánné 709-3277, 06-30-593-

1030

Újbudai Szervezet

XI. Mérnők u. 40.
második kedd 14 óra Birtalan Lászlóné 208 – 0739

Hegyvidéki Szervezet

XII. Kiss János altábornagy u.33. 

Németvölgyi Gondozási Központ

harmadik szerda 15 óra Fejér Gyuláné 06 30 743 8475

Angyalföldi Szervezet

XIII. Váci út 50. Civilek Háza
utolsó hétfő 14-16 között Szabó Jánosné 339 - 1899

Zuglói Szervezet

XIV.  Vezér út 155.

(Olajág Idősek Otthona)

utolsó péntek 15 óra Sebestyén Lajosné 06 30 360 7751

MOZGÁSSÉRÜLTEK BUDAPESTI EGYESÜLETÉNEK SZERVEZETEI
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Mátyásföldi Szervezet

XVI. János u.49.
harmadik kedd 14 óra Fábiné Hidvégi Csilla 06 30 346 6699

Rákosmente Szervezet

XVII. Pesti út 113.
utolsó hétfő 14 -17 óra között Horváth Andrásné 06 30 368 5600

Lőrinczi Szervezet

XVIII. Kondor Béla sétány

Művelődési Ház

második hétfő 14 óra Szőke Ibolya 295-4506, 06 30 603 7208

Kispesti Szervezet

XIX. Fő u. 42.

Kispesti Kaszinó

Első péntek 14-16 óra Kocsonya József 30/376-3722

Pesterzsébeti Szervezet XX. szervezés alatt érdeklődni: Papp Mihály 06 30 430 4580

Budafok-Tétényi Szervezet

XXII. Nagytétényi út 31-33.

Klauzál Gábor Művelődésház

első kedd 14 - 17 óra Forró Tamásné 06 20 372 6717

MBE. Vecsési Szervezet

2220 Vecsés, Telepi út 43.

második szerda 15 óra

szept-dec 14. ó.

Nagyné Maklaga Erzsébet

20/338 - 8075

Pesti Információs Központ és Ügyfélszolgálat

1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 43.

Hétfő – Csütörtök 10 – 15.30-ig. Tel.: (1) 329 - 5299  (1) 349 - 8172   

 E-mail: pestikozpont@mbeinfo.hu 

Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont
A központ vezetője: 

Fördös-Hódy Erzsébet
rehabilitációs szakmérnök

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. Telefon: +36-1-205-3174

e-mail: etikk@etikk.hu

Egyesületünk vezetőségi tagjai
 Földesi Erzsébet elnök

Herczlné Rohonyi Olga alelnök

Farkas Terézia, Halas Emese, Pataki Áron, Pap Mihály, Kollár Vilmosné 

Az iroda munkatársai:
Erdei Lajosné – Zsuzsa Gazdasági ügyek, Pencsev-Kolev Anett Sorstársi tanácsadás, Akadálymentesítés, tagnyilvántartás,  

Halas Emese Irodai asszisztens/vezetőségi tag

Otthonápolási Szolgálat:
Borosné Drexler Mónika Szolgálat vezető 

A Mozgássérültek Budapesti Egyesületében
1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 43., Tel.: 06-1 329-5299

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
Ellátási területünk: Budapest

SZOLGÁLTATÁSAINK:

SZÁLLÍTÓ SZOLGÁLAT:
Speciális autóbusz: kerekesszék szállítására is alkalmas

Erdei Zoltán Tel.: (06 30) 582-7737
E-mail: szallitas.mbe@gmail.com

Kik vehetik igénybe:
Akik rendelkeznek az alábbi jogosultságok valamelyi-

kével:
– Fogyatékossági támogatás
– Emelt szintű családi pótlék

– Vakok személyi járadéka

SZEMÉLYI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT:
A fogyatékos személyek otthonában: gondozási, alapápolá-

si, mobilizációs feladatok ellátása.
Fürdetés, öltöztetés, vagy abban való segítség, kiültetés, 

átmozgatás, a napi gyógyszerek beadása, 
a környezet tisztán tartása.

(attól a ponttól, amire a kliens már nem képes)

E-mail: pestikozpont@mbeinfo.hu

A Mozgássérültek Budapesti Egyesületében

SORSTÁRSI TANÁCSADÁS
Célom, hogy a hozzám hasonló sérült emberek és hozzátartozóik 
megfelelô tájékoztatást kapjanak az őket érintő kérdéskről. Hi-
szem, hogy az emberek eredendően sokszínûek és ezt tiszteletben 
kell tartani. Mozgássérültként minden nap tapasztalom, hogy a 
legnehzebb akadályokat is képesek vagyunk lküzdeni akaraterő-
vel, együtt gondolkodással. „Ha kitérsz a problémák elől, soha 
nem lehetsz az, aki legyőzte őket.”

Richard Bach

Igény szerinti tanácsadás az Egyesület irodájában történik. A 
szolgáltatás ingyenes, a négyszemközt elhangzottakra a teljes 
titoktartás vonatkozik, a tanácsadás igénybevételének nem fel-
tétele az egyesületi tagság.

Pencsev Anett – Sorstársi tanácsadó
Időpont: Hétfőtől-Szerdáig: 10-14 között
/Előzetes időpont egyeztetés alapján/

Helyszín: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 43.
(Bejárat a Csanády u.-ról) Telefon: (06-1) 329-5299

E-mail: pestikozpont@mbeinfo.hu

A Mozgássérültek Budapesti Egyesületében
1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 43., Tel.: 06-1 329-5299

www.mbeinfo.hu

Kérjük adója 1%-ával támogassa Egyesületünket!
Adószámunk: 19000321-2-41

2014-ben az 1% összege: 161.202 Ft volt,
amit az egyesületünk működésére fordítottunk.

SZOLGÁLTATÁSAINK:

• Segédeszköz kölcsönzés

• Szállító szolgálat

• Otthonápolási szolgálat

• Személyi segítő szolgálat

• Akadálymenteítési tanácsadás, 
tervezés

A Mozgássérültek Budapesti Egyesületében
1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 43., Tel.: 06-1 329-5299

OTTHONI SZAKÁPOLÁSI SZOLGÁLAT
Ellátási területünk Budapesten:

XIV., XVI. és XIX. kerület

•  Szakápolás (sebellátás, mozgatás) igénynél – háziorvoson ke-

resztül szakápolási szolgálat értesítése.

• Szakirányú tevékenységek (gyógytorna, logopédia) szakorvosi 

javaslat feltételével.

Térítési díj:
A NAEK finanszírozás keretében nyújtott 
szolgáltatások az igénybe vevő részére 

térítésmentesek.
Szolgálatvezető: Borosné Dexler Mónika

Tel.: (06 70) 366-9585,
E-mail: otthonapolas.mbe@freemail.hu

SZOLGÁLTATÁSAINK:

• Gyógytorna – mozgásterápia, 
logopédia – beszédterápia

• Kiegészítő/NAEK által nem támogatott szogáltatások/
• Gyógylámpák /Bioptron – Infra/ használata

• Mágnesterápia – Masszázs
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