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Kérjük adója 1%-ával támogassa Egyesületünket!

Adószámunk: 19000321-1-41
2014-ben az 1% összege: 161.202 Ft volt,

amit az egyesületünk mûködésére fordítottunk.

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

OTTHONI SZAKÁPOLÁSI SZOLGÁLAT
Ellátási területünk Budapesten: XIV., XVI. és XIX. kerület.

Szakápolás (sebellátás, mozgatás) igénynél – háziorvoson keresztül
szakápolási szolgálat értesítése

Szakirányú tevékenységek (gyógytorna, logopédia) szakorvosi javaslat 
feltételével

Szolgáltatásaink:
Gyógytorna – mozgásterápia, logopédia – beszédterápia
Kiegészítô/OEP által nem támogatott szogáltatások/
Gyógylámpák /Bioptron – Infra/ használata
Mágnesterápia
Masszázs

Térítési díj:
Az OEP finanszírozás keretében nyújtott szolgáltatások az igénybe vevô 

részére térítésmentesek.
Szolgálatvezetô: Borosné Dexler Mónika

Tele.: (06 70) 366-9585, E-mail: otthonapolas.mbe@freemail.hu
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1136 Budapest, Hegedûs Gyula u. 43., Tel.: 06-1 329-5299

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
Ellátási területünk: Budapest

Szolgáltatásaink:

Szolgálatvezetô: Szabóné Benedek Zsófia
E-mail: pestikozpont@mbeinfo.hu

A Mozgássérültek Budapesti Egyesületében

SORSTÁRSI TANÁCSADÁS
Célom, hogy a hozzám hasonló sérült emberek és hozzátartozóik 

megfelelô tájékoztatást kapjanak az ôket érintô kérdéskrôl. 

Hiszem, hogy az emberek eredendôen sokszínûek és ezt tiszte-

letben kell tartani. Mozgássérültként minden nap tapasztalom, 

hogy a legnehzebb akadályokat is képesek vagyunk lküzdeni 

akaraterôvel, együtt gondolkodással.

„Ha kitérsz a problémák elôl, soha nem lehetsz az, aki legyôzte ôket.”

Richard Bach

Igény szerinti tanácsadás az Egyesület irodájában történik. A 

szolgáltatás ingyenes, a négyszemközt elhangzottakra a teljes 

titioktartás vonatkozik, a tanácsadás igénybevételének nem felté-

tele az egyesületi tagság.

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 valamelyikével:
– Fogyatékossági támogatás
– Emelt szintû családi pótlék
– Vakok személyi járadéka

Személyi segítô szolgálat:
A fogyatékos személyek otthoná-
ban: gondozási, alapápolási, mo-
bilizációs feladatok ellátása.

Fürdetés, öltöztetés, vagy abban 
való segítség, kiültetés, átmozga-
tás, a napi gyógyszerek beadása, a 
környezet tisztán tartása.

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

Pencsev Anett – Sorstársi tanácsadó
Idôpont: Hétfôtôl-Csütörtökig: 10-14 között
/Elôzetes idôpont egyeztetés alapján/
Helyszín: 1136 Budapest, Hegedûs Gyula u. 43.
(Bejárat a Csanády u.-ról)
Telefon: (06-1) 329-5299
E-mail: pestikozpont@mbeinfo.hu

Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont
1097 Bp., Könyves Kálmán krt. 12-14. Tel.: +36-1-205-3174 e-mail: etikk@etikk.hu www.etikk.hu 

https://www.facebook.com/egyetemestervezes
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LezáruLt az Újrafestett 
VaLóság kiáLLítás 
sorozata (2012-2014) 

2012-ben indult útjára ép és fogyatékos mûvészek kiállítása a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete és a magyar tulajdonú Polifarbe 

festékgyár sikeres együttmûködésében. A kiállítás az ’Újrafestett Valóság’ néven vált ismertté. 

2012-ben a Magyar Nemzeti Galéria adott otthont húsz mozgássérült – szájjal és lábbal festô, látható és kevésbé látható – fogyatékos-

sággal élô, valamint húsz ép képzômûvész mûvészeti alkotásainak. Ezt követôen az alkotók és a szervezôk közös hite további helyekre 

repítette a csodálatos festményeket.  2013-ban Vác, 2014-ben pedig Pécs, Kaposvár, Debrecen és végül Gyôr adott helyet a kiállítás-

nak. A két év alatt az alkotások újra és újra nagyközönség elôtt, és mindig új közönség elôtt álltak. 

A kiállításhoz kapcsolódó kísérôprogramok keretében, tárlatvezetések, elôadások, gyermekeknek és felnôtteknek szervezett progra-

mokon keresztül az érdeklôdôk megismerhették a sérült emberek hétköznapjait, gondolkodásmódjukat és értékeiket, valamint próbára 

tehették saját mûvészi képességeiket is, mindezt szájjal vagy lábbal.

Az elmúlt két év során a Polifarbe festékgyár ügyvezetôje, Szabó Antal úr, mindvégig hitt abban, hogy ha hozzásegíti a fogyatékos 

mûvészeket az alkotó munkához szükséges feltételek biztosításához, és támogatja azt, hogy az elkészült mûveket megismerje az egész 

ország, akkor fel tudja hívni a figyelmet a fogyatékos emberek kreativitására, segítve ezzel elfogadtatásukat. 

A festékgyár biztosította saját festékeit, az ecseteket, igény esetén a speciális ecseteket, ép és fogyatékos mûvész számára. De biztosí-

totta a fogyatékos mûvészek számára azokat a feltételeket is, amelyek ôket, ép társaikkal egyenlô helyzetbe juttatták: személyi segítôt, 

munkában segítô személyt (aki kikeverte a festéket, vizet cserélt), szállítást az alkotás és a kiállítások helyszínre, stb. Ezek olyan felté-

telek, amelyek nélkül a fogyatékos mûvész nem tudja kibontakoztatni mûvészeti képességeit. 

És mit kapott cserébe támogatónk? Talán azt, hogy a festékgyár különbözô színû falfestékei mûvészeti alkotásokban folytatták éle-

tüket? Vagy inkább azt az örömöt, amellyel segített a fogyatékos személyeket értékteremtô, tehetséges szemszögbôl bemutatni a 

magyar közönségnek?

Az elmúlt idôszak alatt nagyon fontos volt a Polifarbe festékgyár anyagi és tárgyi támogatása a kiállítás sorozat megvalósításához. Ám 

az esemény sikerét azzal segítette a legjobban, hogy az ügyvezetô végig hitt bennünk. Hitt a fogyatékos mûvészek képességeiben, hitt 

abban, hogy a fogyatékos emberekkel szembeni elôítéletek megváltoztathatók, hitt abban, hogy ép és fogyatékos mûvész felvállalva 

egymást, egymás képei mellett büszkén megmutatkozhatnak. 

Köszönet az Emberi Erôforrások Minisztériuma képviselôinek, akik jelenlétükkel szinte mindig megtisztelték az eseményt. 

Köszönet az alkotóknak a magas színvonalú munkáért, azért, hogy ezen a hosszú közös úton megmutattuk, hogy van realitása ép és fo-

gyatékos mûvész együttes sikerének. Az ép mûvészek számára az addig ismeretlen mûvésztársakkal együtt történô bemutatkozás nagyon 

hamar természetessé vált. Ebben kezdeményezésben ép és sérült mûvész együtt vívta harcát az elismerésért és a megismertetésért. 

És persze szeretném megosztani másokkal is az érzést, amely bennem volt az elmúlt két év során: nagy-nagy melegséggel töltött el az 

lehetôség, hogy közremûködôje lehetek egy olyan esemény megvalósításának, amelyben mozgássérült személyek mûvészeti képessé-

gei kiteljesedhettek, mûveik pedig elismerést kaptak. Valljuk be, hogy ép mûvészek számára is nehezen adatik meg, hogy a bejussanak 

a Magyar Nemzeti Galéria falai közé, sokszor egy emberöltô kevés rá. 

A kiállítás sorozat ideje alatt mindig büszke voltam arra, hogy a sérültséggel élô mûvészek is mûvészeti alkotást tudnak felmutatni, 

ahol a minôséget senki sem tudta és nem is akarta megkérdôjelezni.

Hálás vagyok azért, hogy Egyesületünk aktív részese lehetett ennek az eseménysorozatnak, amely azon túlmenôen, hogy emelte Egye-

sületünk ismertségét, elôsegítette, hogy a fogyatékos emberek új barátokat és partnereket találjanak. 

Földesi Erzsébet, elnök 

fotók az egyetemes terVezés információs és 
kutató központunk 2014. éVi teVékenységeirôL
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A program keretében elôadásokat tartottunk a fogyatékos nôk 

jogairól, a fiatalok számára rendelkezésre álló egészségügyi és 

szociális támogatások rendszerérôl. Ezeknek az elôadásoknak a 

célja az volt, hogy hangsúlyozzuk: a fogyatékos személyeknek 

másokkal azonos alapon joguk van ahhoz, hogy házasságban, 

családban éljenek. Joguk van arra, hogy ôk is szülôk legyenek.

A fogyatékossággal élô személyek jogairól szóló ENSZ Egyez-

ményt hazánk is ratifikálta 2007-ben. Ez azt jelenti, hogy az 

egyezmény végrehajtása a magyar kormány számára kötelezô. 

Az egyezmény egyértelmûvé teszi – többek között – a 

következôket:

- a házasság kötésére alkalmas korú fogyatékossággal élô sze-

mélyeknek joguk van házasságkötéshez és családalapításhoz 

a felek szabad és teljes egyetértése alapján,

- a fogyatékossággal élô személyeknek joguk van szabadon és 

felelôsségteljesen eldönteni, hogy hány gyermeket szeretné-

nek, mekkora korkülönbséggel, 

- ép társaikhoz azonos módon a fogyatékos személyeknek is 

joguk van hozzájutni a szexuális élettel, gyermekvállalással, 

családtervezéssel kapcsolatos, az életkoruknak megfelelô in-

formációhoz.

Nagyon fontos megállapítása az ENSZ Egyezménynek, hogy az 

egyezményt ratifikáló országoknak biztosítani kell, hogy a gyer-

mek a szülôk akarata ellenére nem választható el szüleitôl, kivé-

ve, ha az elválasztás a gyermek érdekében szükséges.

Sem a gyermek, sem az egyik, vagy mindkét szülô fogyaté-

kossága alapján a gyermeket szüleitôl elválasztani minden 

esetben tilos. 

Az ENSZ Egyezmény arról is rendelkezik, hogy amennyiben a 

közvetlen család nem tudja ellátni a fogyatékos gyermeket, az 

országok minden erôfeszítést megtesznek annak érdekében, 

hogy alternatív gondozást biztosítsanak a gyermek számára a 

szélesebb családi körben, ennek hiányában pedig a közösségen 

belüli családi környezetben.

A fogyatékossággal élô személyek jogairól szóló ENSZ Egyez-

mény külön cikkben szól a fogyatékos lányokról és nôkrôl, elis-

merve, hogy ez a társadalmi csoport nemcsak a fogyatékossága 

alapján szembesül a mindennapokban hátrányos megkülönböz-

tetéssel, hanem neme alapján is. Az Egyezmény ebben a külön 

cikkben hívja fel az országok figyelmét arra, hogy megfelelô in-

tézkedésekkel biztosítsák a fogyatékos nôk teljeskörû fejlôdését, 

elôrehaladását és társadalmi szerepvállalását azért, hogy 

lehetôvé tegyék emberi jogok gyakorlását. Ezért az Egyezmény 

több területen hívja fel a figyelmet a fogyatékos emberek tár-

sadalmán belül a lányok és nôk csoportjára. Ezek a területek a 

következôk:

a.) az Egyezmény kötelezi az országokat, hogy intézkedéseket 

tegyenek annak érdekében, hogy megvédjék a fogyatékos 

embereket az otthoni és az otthonukon kívüli bármilyen ki-

zsákmányolástól, erôszaktól és visszaéléstôl. Ezeknél az 

intézkedéseknél a kötelezô erejû jogi dokumentum különös 

védelmet kér a fogyatékos nôknek.

b.) Az egészségügy területén az Egyezmény kötelezi az orszá-

gokat – többek között – arra, hogy a fogyatékos nôk szá-

mára is megkülönböztetés nélkül biztosítsák az igényeiknek 

megfelelô egészségügyi szolgáltatásokat, beleértve a szexu-

ális és reproduktív egészség területét. 

c.) Az Egyezmény felhívja a figyelmet a fogyatékos nôk és lá-

nyok társadalmi csoportjára a szociális védelem területén 

és elôírja, hogy az országoknak biztosítani kell a nôk szá-

mára is a szociális védelmi programokhoz és a szegénység 

csökkentését célzó programokhoz való hozzáférését, hiszen 

a fogyatékos nôk többszörös hátrányos helyzetben vannak a 

munkaerôpiacon. 

Földesi Erzsébet

az MBE  Elnöke

A fogyatékos fiatalok A fogyatékos személyek számára nyújtha-

tó egészségügyi, szociális, benne anyasággal és gyermekneve-

léssel kapcsolatos ellátásokról szóló  legfontosabb ismereteket 

az alábbiakban összegezzük. Az alábbi összefoglaló egy kivonat 

abból a teljes joganyagból, amelyet dr. Hegedüs Lajos ügyvéd e 

témában készített.

i. szociáLis eLLátások
Jogi háttér: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szo-

ciális ellátásokról

A fogyatékossággal élô embereket érintô egyes 
ellátásokra vonatkozó fôbb szabályok

a) Ápolási díj

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni 

ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi 

hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha állandó és 

tartós gondozásra szoruló

a) súlyosan fogyatékos, vagy

b) tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi.

Súlyosan fogyatékos személy az, akinek

aa) segédeszközzel vagy mûtéti úton nem korrigálható 

módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként 

minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizáró-

lag tapintó – halló – életmód folytatására képes,

ab) hallásvesztesége olyan mértékû, hogy a beszédnek 

hallás útján történô megértésére és spontán elsajátításá-

ra segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a 

hangzó beszéd érthetô ejtése elmarad,

ac) értelmi akadályozottsága genetikai, illetôleg mag-

zati károsodás vagy szülési trauma következtében, to-

vábbá tizennegyedik életévét megelôzôen bekövetkezô 

súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb 

mértékû, továbbá aki IQ értékétôl függetlenül a személyi-

ség egészét érintô (pervazív) fejlôdési zavarban szenved, 

és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy 

középsúlyosnak minôsíthetô (BNO szerinti besorolása: 

F84.0-F84.9),

ad) mozgásszervi károsodása, illetôleg funkciózavara olyan 

mértékû, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meg-

határozott segédeszköz állandó és szükségszerû használa-

tát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segéd-

eszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga el-

látására nem képes és állandó ápolásra, gondozásra szorul;

Az ápolási díj havi összege a központi költségvetésrôl szóló tör-

vényben meghatározott alapösszeg

a) 100%-a a 41. § (1) bekezdésében meghatározott esetben,

b) 180%-a a kiemelt ápolási díj esetében,

c) 150%-a az emelt összegû ápolási díj esetében, és

d) legalább 80%-a a méltányossági ápolási díj esetében.

Az ápolási díj folyósításának idôtartama szolgálati idôre jogosít. 

Az ápolási díjban részesülô személy – ide nem értve a Tbj. (a tár-

sadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetérôl szóló törvény) 26. §-a alap-

ján nyugdíjjárulék fizetésére nem kötelezett személyt – az ellátás 

után nyugdíjjárulék vagy magán-nyugdíjpénztári tagság esetén 

tagdíj fizetésére kötelezett.

b) Közgyógyellátás

A közgyógyellátás a szociálisan 

rászorult személy részére az 

egészségi állapota megôrzéséhez 

és helyreállításához kapcsolódó 

kiadásainak csökkentése érdeké-

ben biztosított hozzájárulás.

A közgyógyellátási igazolvánnyal (a továbbiakban: igazolvány) 

rendelkezô személy – külön jogszabályban meghatározottak sze-

rint – térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási támoga-

tásba befogadott

a) járóbeteg-ellátás keretében rendelhetô egyes, a biztonságos 

és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellá-

tás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól 

szóló jogszabályban meghatározott gyógyszerekre – ideért-

ve a különleges táplálkozási igényt kielégítô tápszereket is – 

gyógyszerkerete erejéig,

b) egyes, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógy-

ászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás 

általános szabályairól szóló jogszabályban meghatározott 

gyógyászati segédeszközökre, ideértve a protetikai és fog-

szabályozó eszközöket is, valamint azok javítására és köl-

csönzésére, továbbá

c) az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehetô gyógyászati 

ellátásokra [az a)-c) pont szerintiek a továbbiakban együtt: 

gyógyító ellátás].

(3) A (2) bekezdés b)-c) pontja szerinti esetben a közfinanszíro-

zás alapjául elfogadott ár erejéig vehetô igénybe térítésmen-

tesen az ellátás.

Alanyi jogcímen jogosult közgyógyellátásra

b) a rendszeres szociális segélyben részesülô egészségkároso-

dott személy;

f) a rokkantsági járadékos;

g) az, aki

ga) rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a re-

habilitációs hatóság komplex minôsítése alapján nem haladja 

meg a 30%-os mértéket,

gb) az Mmtv ( 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott 

munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények 

módosításáról) 30. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontjának 

vagy 32. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásával rok-

kantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. 

vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra 

volt jogosult,

gc) rokkantsági ellátásban részesül, de nem tartozik a ga) és gb) 

párkapcsoLatok kiaLakításának 
és szüLôi szerep betöLtésének ösztönzése 

fogyatékosfiataLok körében
Egyesületünk sikeres programot indított az Emberi Erôforrások Minisztériuma 

és a Nemzeti Családpolitikai Intézet támogatásával  

’Tréningek fogyatékossággal élô fiatalok számára’ címmel.

A program célja a fogyatékossággal élô fiatalok párkapcsolat 

építésének ösztönzése és családbarát  gondolkodásának javítása. 
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alpont hatálya alá és a közgyógyellátásra való jogosultságát 

2012. április 15-éig megállapították,

gd) az Mmtv. 31. §-ának alkalmazásával öregségi nyugdíjban 

részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rok-

kantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy

ge) öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosult-

ságának megállapítását megelôzô napon a ga) vagy gb) al-

pont hatálya alá tartozott;

h) az, aki, vagy aki után szülôje vagy eltartója magasabb összegû 

családi pótlékban részesül.

c) A fogyatékossággal élô emberekre vonatkozó egyes  szoci-

ális ellátások formái

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az 

állam, valamint az önkormányzatok biztosítják.

A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alap-

szolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat

Szociális alapszolgáltatások

a) a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,

c) az étkeztetés,

d) a házi segítségnyújtás,

e) a családsegítés,

f) a jelzôrendszeres házi segítségnyújtás,

g) a közösségi ellátások,

h) a támogató szolgáltatás,

i) az utcai szociális munka,

j) a nappali ellátás.

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást

a) az ápolást, gondozást nyújtó intézmény,

b) a rehabilitációs intézmény,

c) a lakóotthon (a továbbiakban a)-c) pont együtt: tartós bent-

lakásos intézmény),

d) az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (a továbbiakban 

a)-d) pont együtt: bentlakásos intézmény),

e) a támogatott lakhatás,

f) az egyéb speciális szociális intézmény nyújtja.

ii. fogyatékosságra tekintetteL 
nyÚjtott egyéb eLLátások

Jogi háttér: A fogyatékos személyek jogairól és esély-

egyenlôségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény

FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS

A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére 

az esélyegyenlôséget elôsegítô, havi rendszerességgel járó pénzbe-

li juttatás. A támogatás célja, hogy – a súlyosan fogyatékos személy 

jövedelmétôl függetlenül – anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan 

fogyatékos állapotból eredô társadalmi hátrányok mérsékléséhez.

Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött sú-

lyosan fogyatékos, az ellátás igénylésének idôpontjában Ma-

gyarországon élô magyar állampolgár, letelepedett, valamint 

bevándorolt jogállású személy, továbbá a magyar hatóság által 

menekültként, illetve hontalanként elismert személy jogosult, 

akinek

a) segédeszközzel vagy mûtéti úton nem korrigálható módon 

látóképessége teljesen hiányzik vagy aliglátóként minimális 

látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-

halló életmód folytatására képes (látási fogyatékos),

b) hallásvesztesége olyan mértékû, hogy a beszédnek hallás útján 

történô megértésére segédeszközzel sem képes, feltéve, hogy

ba) halláskárosodása 25. életévének betöltését megelôzôen kö-

vetkezett be, vagy

bb) halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthetô ejtése el-

marad (hallási fogyatékos),

c) értelmi akadályozottsága genetikai, illetôleg magzati károso-

dás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegye-

dik életévét megelôzôen bekövetkezô súlyos betegség miatt 

középsúlyos vagy annál nagyobb mértékû (értelmi fogyaté-

kos),

d) állapota a személyiség egészét érintô fejlôdés átható zavara 

miatt, az autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy közép-

súlyosnak minôsíthetô,

e) a mozgásrendszer károsodása, illetôleg funkciózavara miatt 

helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott se-

gédeszköz állandó és szükségszerû használatát igényli, vagy 

a külön jogszabály szerinti mozgásszervi betegsége miatt 

állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható 

(mozgásszervi fogyatékos),

f) az a)-e) és h) pontban meghatározott súlyos fogyatékossá-

gok közül legalább két fogyatékossága van (halmozottan fo-

gyatékos),

g) hallásvesztesége olyan mértékû, hogy a beszédnek hallás út-

ján történô megértésére segédeszközzel sem képes és az a), 

c)-e) és h) pontok valamelyikében megjelölt egyéb fogyaté-

kossága is van (halmozottan fogyatékos),

h) állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy 

középsúlyosnak minôsíthetô,

iii. gyermekneVeLésseL kapcsoLatos 
eLLátások és támogatások

Jogi háttér: 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról

Családtámogatási ellátási formák

A családtámogatási ellátások a következôk: 

a) családi pótlék

aa) nevelési ellátás (7. §),

ab) iskoláztatási támogatás (8. §);

b) gyermekgondozási támogatás

ba) gyermekgondozási segély (20. §),

bb) gyermeknevelési támogatás (23. §);

c) anyasági támogatás (29. §).

1) Családi pótlék

A gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az ál-

lam havi rendszerességgel járó nevelési ellátást vagy iskolázta-

tási támogatást (a továbbiakban együtt: családi pótlékot) nyújt.

A családi pótlék természetbeni formában történô nyújtásáról a 

gyermek védelembe vételérôl határozatot hozó gyámhatóság 

dönthet.

A családi pótlék havi összege

a) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelô 

család esetén, valamint a gyermekotthonban, javítóintézetben, 

büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben 

élô, továbbá nevelôszülônél elhelyezett tartósan beteg, illetve 

súlyosan fogyatékos gyermek után 23 300 forint,

b) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelô 

egyedülálló esetén a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyaté-

kos gyermek után 25 900 forint,

A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából egye-

dülállónak kell tekinteni azt a szülôt, gyámot is, aki saját maga, 

illetve akinek a házastársa, élettársa

a) vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támoga-

tásban részesül,

b) megváltozott munkaképességû személyek ellátásában része-

sül és egyéb jövedelme nincs,

2) Nevelési ellátás

Nevelési ellátásra jogosult:

Saját jogán jogosult nevelési ellátásra a tizennyolcadik életévét 

betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy 

az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszûnésének 

idôpontjától.

3) Iskoláztatási támogatás

Iskoláztatási támogatásra jogosult

- a tankötelezettsége megszûnését követôen közoktatási intéz-

ményben tanulmányokat folytató gyermekre (személyre) tekin-

tettel annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek 

(személy) a huszadik – a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlôségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyaté-

kossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényû 

tanuló esetében huszonharmadik – életévét betölti; továbbá

- A súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló szülôje a tanköte-

lezettség teljesítésének formájától függetlenül a tankötelezettség 

teljesítésének végéig jogosult iskoláztatási támogatásra.

- ha az iskoláztatási támogatást – a gyámhatóságnak a szülôi 

ház elhagyását engedélyezô határozatában foglaltak szerint – a 

nagykorúságát megelôzôen is a részére folyósították, annak a 

tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a huszadik – a fogyaté-

kos személyek jogairól és esélyegyenlôségük biztosításáról szó-

ló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásra 

nem jogosult, de sajátos nevelési igényû tanuló esetében hu-

szonharmadik – életévét betölti.

4. Gyermeknevelési támogatás

Gyermeknevelési támogatásra az a szülô, gyám jogosult, aki sa-

ját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás 

a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétôl a 8. életévének 

betöltéséig jár.

A gyermeknevelési támogatásban részesülô személy keresô te-

vékenységet heti harminc órát meg nem haladó idôtartamban 

folytathat, vagy idôkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés ottho-

nában történik.

5) Anyasági támogatás

Anyasági támogatásra jogosult a szülést követôen

a) az a nô, aki terhessége alatt legalább négy alkalommal – ko-

raszülés esetén legalább egyszer – terhesgondozáson vett 

részt;

b) az örökbefogadó szülô, ha a szülést követô hat hónapon be-

lül az örökbefogadást jogerôsen engedélyezték;

c) a gyám, ha a gyermek a születését követôen hat hónapon 

belül – jogerôs határozat alapján – a gondozásába kerül.

Az anyasági támogatás – gyermekenkénti – összege azonos a 

gyermek születésének idôpontjában érvényes öregségi nyug-

díj legkisebb összegének 225%-ával, ikergyermekek esetén 

300%-ával.

Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követô hat 

hónapon belül lehet benyújtani.

iV.gyermek örökbefogadásáVaL 
kapcsoLatos szabáLyok

Jogi háttér: A gyermekek védelmérôl és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény

Az örökbefogadás elôkészítésével kapcsolatos feladatok

A gyermekvédelmi szakszolgáltatás feladata – a gyermek kü-

lön jogszabály szerinti titkos vagy nyílt örökbefogadásának 

elôkészítése, a nevelésbe vett gyermek örökbefogadhatóvá nyil-

vánításának és örökbefogadásának elôkészítése, nyílt örökbefo-

gadás esetében a vér szerinti szülô és az örökbe fogadni szán-

dékozó személy kapcsolatfelvételének elôkészítése érdekében -

a) az örökbe fogadni szándékozó személy tájékoztatása az 

örökbefogadás feltételeirôl, így különösen az örökbefogadás 

elôtti tanácsadásról és felkészítô tanfolyamról,

b) az örökbe fogadni szándékozó körülményeinek, egészség-

ügyi és lélektani alkalmasságának vizsgálata az örökbefoga-
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dást szabályozó jogszabályokban rögzített szakmai követel-

mények figyelembevételével és róla – a gyámhatóság hatá-

rozata alapján – nyilvántartás vezetése,

Jogszabályi háttér: A polgári törvénykönyvrôl szóló 2013. évi V. 

törvény

Az örökbefogadás célja

(1) Az örökbefogadás az örökbefogadó, annak rokonai és az 

örökbe fogadott gyermek között rokoni kapcsolatot létesít 

az örökbefogadott gyermek családban történô nevelkedése 

érdekében.

(2) Örökbe fogadni kiskorú gyermeket lehet.

Az örökbefogadó személye

(1) Örökbefogadó az a huszonötödik életévét betöltött, 

cselekvôképes személy lehet, aki a gyermeknél legalább 

tizenhat évvel, legfeljebb negyvenöt évvel idôsebb, és sze-

mélyisége, körülményei alapján alkalmas a gyermek örökbe-

fogadására. Rokoni vagy házastársi örökbefogadás esetén a 

korkülönbségtôl el kell tekinteni.

Az örökbefogadásra való alkalmasság megállapítása

(1) Az örökbefogadásra való alkalmasságot – jogszabályban 

meghatározott elôzetes eljárás és felkészítés lefolytatását 

követôen – a gyámhatóság állapítja meg.

V. összefogLaLó: a jogi normák és a 
mindennapi éLet fogyatékos emberként

A hazai jogrendszer, a jogi normák szintjén biztosítja a fogyaté-

kossággal élô emberek egyenlô jogait.

A mindennapok szintjén azonban a jogszabályok által bizto-

sított jogok tényleges érvényesülése, a jogokat követôen a 

lehetôségek biztosítása számtalan ponton sérül.

1) Háziorvosi ellátás.

A fogyatékossággal élô emberek számára a háziorvosi alapellá-

tás a jelenlegi helyzetben igen sok esetben gyakorlatilag elérhe-

tetlen az alábbiak miatt.

a) A háziorvosi rendelôk jelentôs része, a különbözô fogyaté-

kossággal élô emberek számára fizikai és infokommunikáci-

ós szempontból akadálymentesen nem használható. 

b) Nehezíti a helyzetet, hogy a háziorvosi szakmai ellátás finan-

szírozása az OEP feladata, azonban a rendelô helyiségek döntô 

többsége a települési önkormányzatok tulajdonában és fenn-

tartásában van, így az akadálymentesítésük is önkormányzati 

feladatkörbe tartozik, azonban így, sem az önkormányzat, sem 

az OEP, sem maga a praxist mûködtetô háziorvos nem tartja 

kötelezettségének az akadálymentesítés megvalósítását.

2) Szakellátás.

Az elôzôekben felsoroltakhoz hasonló problémák jellemzik a 

szakellátást végzô szakorvosi rendelôk, valamint a különbözô 

szûréseket végzô (tüdôszûrô állomások, mammográfiák, stb.) 

intézmények helyzetét is. 

Ezekben az intézményekben sem állnak rendelkezésre a fogya-

tékos emberek számára is használható vizsgáló és diagnosz-

tikai berendezések – pl. a kerekesszékben élô ember nem tud 

részt venni a kötelezô ernyôkép-szûrésen, a nôgyógyászati 

szûréseken, stb. mert a berendezések, felszerelések erre a 

legalapvetôbb szinten sem állnak rendelkezésre.

3) Kórházi ellátás.

- A kórházi ellátásban, kórházi átépítések, felújítások során az 

akadálymentes fizikai környezet alapelemei, a ma már kötelezô 

építési, mûszaki elôírások hatására megvalósulnak, azon-

ban rendkívül gyakori pl., hogy az alapvetôen akadálymentes 

kórtermet úgy rendezik be, hogy nincs hely a kerekesszékkel 

történô önálló közlekedésre. 

- Régi elavult, idejétmúlt rendelkezések tiltják, hogy az 

életvitelszerûen kerekesszéket használó beteg bevihesse a 

kórházba a saját kerekesszékét (esetleg elektromosat is), amit 

önállóan jól tud használni és ezzel legalább részben, önellátó-

vá válhatna. Ez teljesen olyan, mintha az ép beteg nem vihetné 

be a kórházba a saját pizsamáját, papucsát, ruháját – erôltetett 

és az esetek döntô többségében értelmetlen és hatástalan hi-

giéniai elôírások miatt.

- A kórházak egészségügyi személyzete általában nem rendel-

kezik a fogyatékosságra vonatkozó alapvetô ismeretekkel – pl 

mit jelent egy autista, vagy súlyosan értelmi sérült, siket, vak 

betegnek egyedül, teljesen idegen, új környezetbe, ismeretlen 

körülmények közé kerülni, hogyan kell ezeket a helyzeteket 

türelemmel, toleranciával, empátiával kezelni, hogyan kell a 

kerekesszékbôl átültetni egy spasztikus izomállapotú sérültet, 

pl. a belgyógyászaton (talán a mozgássérült osztályokon dol-

gozók tudják) – stb.

- Az egészségügyi ellátó rendszer egészére jellemzô, hogy 

az egészségügyi személyzet döntô többsége nem ismeri a 

különbözô fogyatékosságból eredô hátrányok jellegét és annak 

kezelési módjait. Siketekkel való foglalkozás – jelnyelv haszná-

lata, értelmi sérültekkel, autistákkal való foglalkozás speciális 

módjai, súlyosan mozgássérült, spasztikus izomtónusú, defor-

mitásokkal rendelkezô, mozgásukban súlyosan korlátozott, ke-

rekesszéket használó emberekkel való foglalkozás módszerei.

Gyakorlatilag, paradox módon, szinte az egészségügyi személyzet 

rendelkezik a legalacsonyabb szintû fogyatékossági ismeretekkel.

A fenti írásos jogszabályi anyag, csak tájékoztató jellegû, a 

legfontosabb ismereteket tartalmazza, de nem tartalmazza 

teljeskörûen a vonatkozó rendelkezéseket. 

Konkrét esetben, kérjen a konkrét ügyre vonatkozó részletes tá-

jékoztatást.

Dr.Hegedüs Lajos 

ügyvéd 

társkeresô 
önismereti tréning

Egyesületünk ’Párkapcsolatok kialakításának és szülôi 
szerep betöltésének ösztönzése fogyatékos fiatalok kö-
rében’ c. program keretében társkeresô önismereti tré-
ninget tartottunk fiatal fogyatékos személyek számára. 

Az önálló életre felkészítô program részeként három alkalmas interaktív 

kiscsoportos társkeresô tréninget szervezett az MBE Ifjúsági Tagozata. A 

résztvevô mozgáskorlátozott fiatal nôk és férfiak olyan kommunikációs és konfliktuskezelési technikákra tehettek szert, amelyek segí-

tik a párkeresés folyamatát, illetve a létrejövô párkapcsolat megôrzését, és a késôbbi családalapítást.

A párkapcsolat kialakításához, megtartásához nagy szükség van megfelelô önismeretre, illetve arra, hogy az ember reális önbizalom-

mal rendelkezzen.

A túl alacsony szintû önbizalom visszahúzódó magatartást eredményez, amely gátja az ismerkedésnek, a túl magas szintû elbizako-

dottság, viszont tolakodóvá tehet. 

Az erôsségeinkre építve tudjuk csak áthidalni, fejleszteni a gyengeségeinket, így nagy jelentôsége van annak, hogy tudatában legyünk 

a pozitív tulajdonságainknak és azokat megfelelôen tudjuk használni a céljaink elérése érdekében.

Az is lényeges, hogy el tudjuk fogadni a hiányosságainkat és csak akkor törekedjünk azok javítására, ha az reális célkitûzés. 

Az derült ki a tréning során, hogy nehéz megtalálni a középutat, illetve nehéz elfogadni a fogyatékosságból eredô hiányosságokat. 

Többször elôkerült az a téma, hogy merjenek-e ép férfiakkal/nôkkel ismerkedni, kapcsolatot kialakítani. Volt, aki kifejezetten tartott 

ettôl, mert úgy gondolta, hogy ez nem mûködhet a külsô képességbeli különbségek miatt. A tréning pozitív példák bemutatásával, 

a pozitív gondolkodásra való ráhangolással igyekezett ezeket a kételyeket eloszlatni és helyükbe a reális önbizalom csíráját elültetni. 

Fontos felismerés volt, hogy csak azért, mert szeretnénk párkapcsolatot, még ne menjünk bele mindenbe, ne a „csak legyen már valaki, 

mindegy, hogy ki!” gondolat vezéreljen a párkapcsolat kialakítása során, amelynek fontos alapja a szülôkrôl való egészséges leválás. Ez 

a folyamat a fogyatékossággal élô fiatalok esetében nehezítettebb, mint az ép fiataloknál, pl. az önellátásban való korlátozottság okán sok 

esetben még több akadályba ütközik. Ezért nagy szükség van a megküzdô képességek, készségek megerôsítésére, kialakítására is.  A lelki 

egyensúly megôrzéséhez lényeges, hogy az ember érvényre tudja juttatni elképzeléseit, céljait, segítséget tudjon kérni és elfogadni azok 

megvalósításhoz.  A tréning során lehetôség nyílt önérvényesítô kommunikációs technikákkal megismerkedni és azokat gyakorolni. 

Minden résztvevô egyénre szabottan használhatta fel a tréningen tanultakat, kiaknázva a csoporttársak által elmondott saját tapasz-

talatokból leszûrt tanulságokat. A programba bevont nôk és férfiak, szembesülve a másik nem párkeresés során tapasztalt nehézsé-

geivel, több esetben azt fogalmazták meg, hogy változtak a sztereotip nézeteik, eloszlottak a múltbeli negatív tapasztalatok alapján 

felépített pszichés gátak.

A hosszútávú hatás elérése érdekében a program résztvevôi minden alkalom végén házi feladatot kaptak. Így az egyes alkalmak közötti 

idôben gyakorolhatták a tanult technikákat ezzel lehetôséget kaptak a tanultak elmélyítésére és a tapasztalatok megosztására.

Vid Natasa – krízistanácsadó szakpszichológus

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) Ifjúsági Tagozat vezetôje

A tréningre meghívtunk fogyatékossággal élô szülôket is, hogy beszéljenek a gyermekvállalás-nevelés 
örömeirôl, gondjairól. Alább olvashatják az egyik résztvevô anyuka élményeit:

’Takács Veronika vagyok, a mindennapokban dolgozó nô, és mozgássérültként gyermekét egyedül nevelô anya. Martin, a kis-

fiam. Sokan mondják, hogy nagy bátorságra vall a gyermekvállalásom, én mégis úgy gondolom, hogy ez az az érzés, amit min-

denkinek meg kell ismernie.

Természetesen bennem is volt némi félsz, hogy fel fogom-e tudni nevelni, el fogom-e tudni látni, és hasonlóak. De abban a 

pillanatban, amikor napvilágot látott a pici fiam, már tudtam, hogy bármi következik is ezután minden akadályt képes leszek 

érte legyûrni.
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Az elsô nôgyógyász, aki megtudta, hogy terhes vagyok természetesen le akart beszélni arról, hogy megszüljem a gyereket, de 

én minden porcikámmal tudtam, hogy ô kell, és hogy akarom ezt a gyereket.

Soha egyetlen percig nem gondolnám, hogy rosszul döntöttem, amikor azt gondoltam, hogy akarom ôt. Minden csak megoldás 

kérdése, és hozzáállásé. Mindig egy gyermek a legnagyobb csoda.’

A program keretében kiemeltük azoknak a szolgáltatásoknak a fontosságát, amelyek a fogyatékos emberek társadalmi aktivitását, köz-

tük gyermeknevelését is tudják segíteni. Az elôadások, beszélgetések során szó volt arról, hogy a különbözô civil szervezetek hogyan 

segíthetik a fogyatékossággal élô szülôket vagy a fogyatékos gyermeket nevelô szülôket. Egyesületünk Támogató Szolgálatának ellá-

totti köréhez tartozik egy halmozottan sérült kislány, akinek édesanyja az alábbiakban arról ír, hogy mennyiben segíti szolgáltatásunk 

az ô életét. 

’Segítséget kérni nehéz. Nem kimondani, hanem beismerni, hogy segítség nélkül nem tudjuk ellátni mindennapi feladatainkat.

S, ha már beismertük nem egyszerû megtalálni az arra alkalmas személyt, esetleg személyeket. Ilyen feladat volt számomra 

kis-nagylányom mellé találni egy megbízható, empatikus, fizikailag és szellemileg felkészült hölgyet. Immáron három éve 

veszem igénybe a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének egyik kollégáját. Ma már heti két alkalommal két órán keresztül 

nyugodt szívvel foglalkozhatok a nagyobbik gyermekemmel (iskolára való felkészülés, edzés, esetleg vásárlás), vagy elintéz-

hetek olyan hivatalos ügyeket, ahová a mozgásában és szellemi fejlôdésében korlátozott gyermekemet nem vihetem magam-

mal. Vagy egyszerûen „csak” az elmaradt házimunkát végzem el, amelyet nélküle kénytelen lennék éjszakára hagyni. Az alatt 

a két óra alatt úgy érzem, minden rendben van.’

LeáLLítHatják 
a nyugdíját, csak 
módjáVaL doLgozzon
Annak semmilyen korlátja nincs, ha valaki 
öregségi nyugdíj mellett akar dolgozni, de ha 
a nôknek járó 40 éves kedvezménnyel ment 
nyugdíjba, nem árt vigyázni, mennyit keres, 
mint ahogyan a rokkantsági ellátásnál is. A 
rehabilitációs járadéknál viszont a munkaidô 
a döntô.

Rengeteg szabály bonyolítja azoknak az életét, akik nyugdíj mellett akarnak dolgozni. Aszerint, hogy valaki milyen nyugdíjat kap, más 

korlátok vonatkoznak rá, és más járulékokat kell fizetni. Az Adózóna összeszedte a legfontosabb szabályokat.

1. Az öregségi nyugdíjasok helyzete egyszerû

A legegyszerûbb annak a helyzete, aki betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt, kapja a nyugdíjat és mellette dolgozik is. Ennek semmi 

akadálya, sem felsô korhatárt, sem jövedelemkorlátot, sem munkaidôkorlátot nem kell betartania. Ilyenkor a foglalkoztatónak meg kell 

fizetnie a 27 százalékos szociális hozzájárulási adót, továbbá a nyugdíjasnak a munkabére alapján a 4 százalék természetbeni egész-

ségbiztosítási járulékot és a 10 százalék nyugdíjjárulékot. Ha a nyugdíj folyósítása szünetel, és csak ekkor, a nyugdíjas foglalkoztatott 

köteles 3 százalék pénzbeli egészségbiztosítási járulékot is fizetni. 

A nyugdíjasok dolgozhatnak vállalkozóként is. Ilyenkor arra kell figyelni, hogy ha úgynevezett kiegészítô tevékenységként vállalkozik, 

akkor havi 6810 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. Ha viszont teljes jogú vállalkozó és van kifizetett járulékköteles 

jövedelme, akkor 10 százalék nyugdíjjárulékra kötelezett.

2. 40-es kedvezménnyel már bonyolultabb 

Azoknak a nôknek már bonyolultabb a helyzet, akik 40 éves szolgálati idôvel, az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése elôtt mentek nyug-

díjba, és úgy dolgoznak, hogy még nem töltötték be a korhatárt. Ôk addig vehetik fel korlátozás nélkül a nyugdíjukat, amíg a keresetük 

nem éri el az éves keretösszeget, ami a minimálbér tizennyolcszorosa (idén 1,827 millió forint). Ha a keresete meghaladja a keretet, a 

következô hónap 1. napjától év végéig, vagy az öregségi nyugdíjkorhatárig szüneteltetik az ellátás folyósítását

3. Nem jó az állammal üzletelni

Rosszabb azoknak, akik nyugdíjasként közalkalmazottként, köztisztviselôként, közszolgálati ügykezelôként, bíróként, igazságügyi vagy 

ügyészségi alkalmazottként, esetleg fegyveres szervnél dolgoznak. Az ô nyugdíjukat a munka idejére felfüggesztik. 

4. A rehabilitációs ellátásnál a munkaidô számít 

Ha valaki rehabilitációs ellátást kap, akkor az idôkorlátra kell figyelnie. Ugyanis az ellátást felfüggesztik, ha keresôtevékenységet végez 

vagy közfoglalkoztatásban vesz részt, és a heti munkaideje meghaladja a 20 órát.

5. A rokkantságit megszüntetik, ha túl sokat keres 

Ezzel szemben a rokkantsági ellátás melletti keresôtevékenységnél jövedelemkorlát érvényesül. A hatályos szabály alapján a rokkant-

sági ellátást meg kell szüntetni, ha az ellátásban részesülô keresôtevékenységet folytat, és jövedelme három egymást követô hónapon 

keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát. Mindezek alapján a rokkantsági ellátásban részesülôk foglalkoztatása esetén a 

jövedelemkorlátra fokozottan figyelni kell. 

A rokkantságit vagy rehabilitációs járadékot kapók járulékfizetése attól függ, hogy milyen jogviszonyban dolgoznak. A képlet nem 

egyszerû: ha valaki egyéni vállalkozóként tevékenykedik, akkor legalább a minimálbér után 10 százalék nyugdíjjárulékot, a minimálbér 

másfélszerese után 8,5 százalék munkaerôpiaci-, és egészségbiztosítási járulékot fizet, míg a minimálbér 112,5 százaléka után fizeti 

meg a szociális hozzájárulási adót. 

A megváltozott munkaképességû vállalkozók és munkavállalók után szociális hozzájárulási adókedvezmény érvényesíthetô, amely a 

bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 27 százaléka lehet. 

2014. október 15. hvg.hu

mi mennyi 2015-ben
Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

Havi bér/hó Heti bér/hét Napi bér/nap Órabér/óra

Minimálbér 347/2014. 

(XII.29.)Korm. Rend.
105.000 24.160 4.830 604

Garantált bérminimum 

347/2014. (XII.29.)

Korm. Rend.

122.000 28.080 5.620 702

A 20114. december 31-ét követôen megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerû ellátások minimuma

Öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500,-Ft/hó

Árvaellátás legkisebb összege 24.250,-Ft/hó

Saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugellátás együtt folyósí-

tási összeghatára 2015. január 1-jétôl
84.975,-Ft/hó

Rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege – foglalkoztat-

hatóság rehabilitációval helyreállítható
minimálbér 30%-a 27.900,-Ft/hó

Rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege – tartós foglal-

koztathatóság rehabilitáció
minimálbér 40%-a 37.200,-Ft/hó

Rokkantsági ellátás minimális összege minimálbér 30%-a 27.900,-Ft/hó
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Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások

Családi pótlék (CSP) egy gyermekes család esetén             12.200,-Ft/hó

egy gyermeket nevelô egyedülálló esetén             13.700,-Ft/hó

kétgyermekes család esetén gyermekenként             13.300,-Ft/hó

két gyermeket nevelô egyedülálló eseténgyermekenként             14.800,-Ft/hó

három, vagy több gyermeket nevelô családesetén gyermekenként                  16.000,-Ft/hó

három vagy több gyermeket nevelô egyedülállóesetén gyermekenként            17.000,-Ft/hó

                                                                                                                          23.300,-Ft/hó

tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékosgyermeket nevelô 

egyedülálló esetén a tartósan betegilletve súlyosan fogyatékos 

gyermekenként                                                                                                  25.900,-Ft/hó

saját jogán nevelési ellátásra jogosult tartósan betegilletve súlyosan

fogyatékos esetén, ha nem nevelôszülônél ésnem intézményben él,

az ilyen személy után személyenként                                                                 20.300,-Ft/hó

Szociális ellátások

Jogosult Havi összege

Rendszeres szociális segély Az az aktív korúak ellátására jogosult 

személy, aki az ellátásra való jogosultság 

kezdô napján a) egészségkárosodott sze-

mélynek minôsül, vagy b) a rá irányadó 

nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy 

e) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – 

feltéve, hogy a családban élô gyermekek 

valamelyikére tekintettel más személy 

nem részesül a Cst. szerinti gyermekgon-

dozási támogatásban, gyermekgondozási 

díjban, terhességi gyermekágyi segély-

ben – és a gyermek ellátását napközbeni 

ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. 

§ (3) bek.] nem tudják biztosítani, vagy d) 

a települési önkormányzat rendeletében 

foglalt feltételeknek megfelel. 

A rendszeres szociális segély havi össze-

ge a családi jövedelemhatár összegének 

és a jogosult családja havi összjövedel-

mének különbözete, de nem haladhatja 

meg a közfoglalkoztatási bér (79.155,-Ft) 

mindenkori kötelezô legkisebb összege 

személyi jövedelemadóval, munkavállalói, 

egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal 

csökkentett összegének 90%-át azzal, 

hogy ha a rendszeres szociális segélyre 

jogosult családja tagjának foglalkoztatást 

helyettesítô támogatásra való jogosultsá-

got állapítottak meg, a rendszeres szoci-

ális segély összege nem haladhatja meg a 

nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és 

a foglalkoztatást helyettesítô támogatás 

összegének különbözetét. A családi jöve-

delemhatár összege megegyezik a család 

fogyasztási egységeihez tartozó arányszá-

mok összegének és az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összege 90%-ának 

szorzatával. Maximum összege: 46.662,- 

Ft Fht-ban részesülô családtag esetén, a 

rszs maximum összege 23.862,- Ft 

Jogosult Havi összege

Idôskorúak járadéka a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött 

személy, akinek saját és vele együtt lakó 

házastársa, élettársa jövedelme alapján 

számított egy fôre jutó havi jövedelme 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj min-

denkori legkisebb összegének 80%-át,

a) az öregségi nyugdíj minimum 80%-a: 

22.800,-Ft/hó 

az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkor-

határt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb 

személy, akinek havi jövedelme nem ha-

ladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 95%-át,

b) az öregségi nyugdíj minimum 95%-a: 

27.075,-Ft/hó

Ápolási díj az egyedülálló, 75. életévét betöltött sze-

mély, akinek havi jövedelme nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-

kisebb összegének 130%-át. 

c) az öregségi nyugdíj minimum 130%-a: 

37.050,-Ft/hó

Jogosult Havi összege

Ápolási díjra jogosult – a jegyes kivételé-

vel – a hozzátartozó  ha állandó és tartós 

gondozásra szoruló – súlyosan fogya-

tékos, vagy – tartósan beteg 18 év alatti 

személy gondozását, ápolását végzi 

a súlyosan fogyatékos, vagy tartósan be-

teg 18 év alatti személy gondozása, ápo-

lása esetén a Költségvetési tv-ben megha-

tározott alapösszeg 100%-a: 29.500,-Ft 

a jelentôs egészségkárosodással 

rendelkezô és önellátásra nem vagy csak 

segítséggel képes személy, vagy olyan 

személy gondozása, ápolása esetén, aki 

után súlyos betegsége vagy fogyatékos-

sága miatt magasabb összegû családi 

pótlékot folyósítanak, a Költségvetési 

tv-ben meghatározott alapösszeg 180%-a 

(kiemelt ápolási díj): 53.100,-Ft 

a fokozott ápolást igénylô súlyosan fo-

gyatékos személy gondozása, ápolása 

esetén, ha a kiemelt ápolási díj feltételei-

nek nem felel meg, a Költségvetési tv-ben 

meghatározott alapösszeg 150%-a (emelt 

összegû ápolási díj): 44.250,-Ft 

a 18. életévét betöltött tartósan beteg sze-

mély ápolása esetén legalább a Költség-

vetési tv-ben meghatározott alapösszeg 

legalább 80 %-a (méltányossági ápolási 

díj): 23.600,-Ft 

 

tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelô család 

esetén, valamint intézményben (gyermekotthon-ban, javítóintézetben, 

büntetésvégrehajtási intézetben vagy szociális intézményben) élô, to-

vábbá nevelôszülônél elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fo-

gyatékos gyermek után tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyer-

mekenként 
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autópáLya díj mentességet kért 
a mozgássérüLtek budapesti 
egyesüLete
A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete autópálya díjmentesség mentes-
ségi kérelemmel fordult a Miniszterelnöki Hivatalban Csepreghy Nándor, 
fejlesztéspolitikai kommunikációért felelôs helyettes államtitkárhoz. 

Kérek minden sorstársat, hogy igyekezzen megnyerni kerülete polgármesterét, képviselôjét, hogy ôk is támogassák kezdemé-

nyezésünket. 

A levél a következôképpen szól: 

„Tisztelt Helyettes- Államtitkár Úr! 

A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete tagságának kérését továbbítom Ön felé az érintettek autópálya használati díjak alóli mentes-

ségének kérelmével. 

Tájékoztatom, hogy 2014. március 5-én hasonló kérelemmel fordultunk dr. Völner Pál, akkori infrastruktúráért felelôs államtitkárhoz, 

de ezideig választ nem kaptunk. Az autópálya díjak rendszerének jelenlegi megváltoztatása kapcsán ismételten szeretnénk fellépni a 

súlyosan mozgáskorlátozott személyek érdekében. 

Egyesületünk alapítása óta, 1977. óta mintegy 10 000 bejegyzett taggal rendelkezik, de közhasznú szervezetként ellátja a fôvárosban 

élô valamennyi mozgássérült személy érdekeinek képviseletét. 

Fô tevékenységi körébe tartozik, hogy képviselje a mozgáskorlátozott személyek érdekeit, együttmûködjön az érintettek társadalmi elfo-

gadtatásáért, a másokkal egyenlô részvételüket biztosító akadálymentes környezet, valamint szolgáltatások megteremtéséért. Egyesüle-

tünk szoros együttmûködésben dolgozik más fogyatékosságot képviselô szervezetekkel a helyi szintektôl az országos szintig. 

Mozgásukban súlyosan akadályozott tagjaink a tömegközlekedési rendszerek akadálymentességének hiánya miatt kizárólag saját vagy 

családja autójával tudnak közlekedni úgy lakóhelyükön belül, mind azon kívül (munka, hivatalos ügyek intézése, család, rokon vagy 

ismerôsök látogatása, ill. szabadidô eltöltés céljából).

Lakóhelyükön kívüli utazás esetén a mozgásukban súlyosan akadályozott utazók az alsóbbrendû utak helyett az autópályákat veszik 

igénybe. Ennek oka, hogy számukra, köztük kerekes székkel közlekedôk számára, az autópályák nyújtotta infrastrukturális körülmé-

nyek sokkal nagyobb biztonságot nyújtanak egy hosszú út során, mint az autópályákon kívüli utakon rendelkezésre álló szolgáltatások. 

Az autópályákon rendelkezésre álló segélyhívók állomások, illetve a benzinkutak, pihenô, ill. illemhelyek elôfordulása sokkal gyako-

ribb, akadálymentesség szempontjából jobban megfelelnek az érintettek igényeinek. 

Összességében elmondható, hogy a mozgásában súlyosan akadályozott személy számára az autópálya használata nem saját válasz-

tásuk és nem a kényelemükrôl szól, hanem arról, hogy az alsóbbrendû utakon nem állnak rendelkezésre másokkal egyenlô módon a 

szolgáltatások, hiszen azok számukra többnyire nem hozzáférhetôek, nem nyújtanak biztonságot. 

Az Európai Unió tagországai közül több országban, köztük pl. Szlovákiában, Dániában, Ausztriában alakítottak ki kedvezô feltételeket a 

mozgásukban súlyosan akadályozott személyek autópálya díj használatához, és biztosítottak számukra mentességet az éves autópálya 

díj fizetése alól. 

Egyesületünk tagjainak helyi kezdeményezésével szeretnénk elérni, hogy Magyarországon a mozgásukban súlyosan akadályozott sze-

mélyek autópálya díj alóli mentessége biztosított legyen.

Természetesen készek vagyunk Önnel vagy megbízottjával a fentiek érdekében személyes konzultációra egy elôre egyeztetett 

idôpontban.

Budapest, 2015. január 2. 

Tisztelettel: 

Földesi Erzsébet 

elnök 

egyesüLetünk doLgozói 
bkk buszokat teszteLtek

2014 ôszén a Budapesti Közlekedési Központ fel-
kérte az Egyesület Egyetemes Tervezés Információs 
és Kutatóközpontját, hogy tesztcsoportja vizsgálja 
meg alacsonypadlós járataikat akadálymentességi 
és használhatósági szempontból, különös tekintet-
tel, azoknak mopeddel történô közlekedôket figye-
lembe véve.

Azért is örültünk a megkeresésnek, hiszen a 2014-es év folyamán számos probléma merült fel a mopedet használó utasok részérôl. 

Fontos megjegyezni, hogy a buszokat magukat teszteltük, nem a megállókat, amelyek akadálymentességének hiánya ahhoz vezethet, 

hogy a buszokat nem tudjuk használni.

Tesztcsoportunk így nagy örömmel vállalta a felkérést, és kivonult a BKK délpesti garázsába. 12 alacsonypadlós járat került tesztelésre: 

mechanikus kerekesszékkel, aktív kerekesszékkel, elektromos kerekesszékkel, és három kerekû mopeddel. A szempontjaink pedig a 

következôek voltak: biztonságosan használható-e a busz rámpája felszállás közben; a buszban számunkra kijelölt helyre való befordulás 

problémamentes-e, illetve, nagyobb forgalomban is könnyedén használható-e. Teszteltük továbbá, hogy a jármûben a kerekesszékek 

számára kijelölt helyek megfelelnek-e a kerekesszékkel közlekedôknek, illetve, hogy a segédeszközök könnyedén elférnek-e ezeken a 

helyeken.

A teszt eredményeképpen kimondhattuk, hogy a tesztelt buszok nagyobb része a valóságban is akadálymentesnek minôsül és biz-

tonsággal használható. Az akadálymentesség javítását javasoltuk. Központunk tesztcsoportja a helyszíni próbán az Ikarus 260 típusú 

autóbuszt nem találta akadálymentesnek a jelen állapotában 

A BKK tájékoztatásul megküldte a központ részére, hogy a moped is járást segítô eszköznek minôsül, de teljességgel biztonságos szál-

lításukról jelen pillanatban is folynak a tárgyalások. Az együttmûködés eredményének mondható, hogy a BKK kész az üzletszabályzat 

módosítására, amelyre szintén az Egyesület Központjában dolgozó kollégák segítségét kérték. A munkatársak azt tapasztalták, hogy a 

BKK szakértôi nyitottak voltak megismerni a mozgássérült emberek igényeit, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy megold-

ják a nehézségeket. Véleményünk szerint az együttmûködés sokkal több eredményt hoz, mint annak hiánya. Reméljük, hogy ezt rajtunk 

kívül a fejlesztôk, szolgáltatók is így gondolják.

a budapesti közLekedési 
központ doLgozói is 
„érzékenyek” Lettek

2014. októberében a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének munkatársai több fogyatékos ügyi szer-
vezettel karöltve a Budapesti Közlekedési Központ Rumbach Sebestyén utcai székházában voltak, hogy 
az ott dolgozókat érzékenyebbé tegye a fogyatékossággal élô emberek világa felé. 

Kollégáink két emeleten is tevékenykedhettek: a földszinten a kerekesszékes akadálypálya mellett megismerkedhettek az odalátogatók 

a különféle csúszásmentes járólapok fontosságával, esélyegyenlôségi totót tölthettek ki, és megnézhették egyesületünk kisfilmjeit is.

Az elsô emeletet pedig Egyesületünk Egyetemes Tervezés Kutató és Információs Központ (ETIKK) kapta meg. Az Egyesület kollégái 

termékeken mutatták meg a BKK munkatársainak az egyetemes, vagyis a mindenki számára tervezés szempontjait és azok használha-

tóságát. Az érzékenyítô program látogatói a termékeket ki is próbálhatták. 

Az érzékenyítô programon a BKK dolgozói megismerhették a közösségi közlekedés potenciális igénybevevôit, azokat az akadályokat, 

amelyek a fogyatékos embereket megakadályozzák abban, hogy másokkal azonos alapon igénybe vehessék a szolgáltatást, akár a 
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jármûveket, akár a kiszolgáló épületeket. Igy pl. a kerekesszék kipróbálásánál a látogatók szembesülhettek azzal, hogy a manôverezések 

nem mindig egyszerûek, a rámpák meredekségének bizony van jelentôsége. Az egyetemesen tervezett termékekre a látogatók rácso-

dálkoztak, meglepôdtek, hogy a mindenki számára tervezés szempontjaival készült termékek milyen nagy mértékben szélesítik a hasz-

nálók körét amellett, hogy az ép emberek számára is kényelmet nyújtanak. 

A programmal Egyesületünk munkatársai fel tudták hívni a jelenlévôk figyelmét arra is, hogy kisebb odafigyeléssel és empátiával egy 

teljesen akadálymentes közeg elérése nem lehetetlen cél. A program során a látogatók ebben egyet is értettek Egyesületünk munka-

társaival. 

Azok a látogatók, akik két helyszínen a totókat helyesen töltötték ki, tudásukért megkapták az Egyesület Újrafestett Valóság c. kiállítá-

sáról készült prospektusait. 

Összefoglalóan elmondható, hogy a BKK dolgozói nagyon érdeklôdôek voltak és láthatóan pozitív élményeket szereztek a fogyatékos 

emberekrôl. 

Az Egyesület munkatársai megerôsítést kaptak, hogy szükség van ezekre a napokra. Reméljük a közeljövôben egyre több ilyen érzéke-

nyítésen tudnak majd kollégáink részt venni.

erzsébet program – üdüLési szoLgáLtatás 
fogyatékossággaL éLô szeméLyek részére

2015. március 16-tól nyújthatóak be Magyar Nem-
zeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapít-
vány) az Erzsébet program keretében – az egész-
ség megôrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás 
elôsegítése érdekében – a fogyatékossággal élôk 
számára meghirdetett pályázatai. A pályázattal 
elnyerhetô támogatást az Alapítvány üdülési szol-
gáltatás formájában nyújtja. 

Kedvezményezettek köre: azon belföldi illetôségû, 18. életévüket betöltött, fogyatékossággal élô személyek, akik a pályázat benyújtá-

sakor fogyatékossági támogatásban és/vagy vakok személyi járadékában és/vagy magasabb összegû családi pótlékban részesülnek, 

valamint a havi teljes összegû ellátásuk nem haladja meg a nettó 150 000 Ft-ot.

Az elektronikus formában benyújtott adatlapon egy pályázat keretében kizárólag egy személy pályázhat, és részesülhet az Alapítvány 

által nyújtott támogatásban.

A pályázat benyújtásakor kötelezôen csatolandó mellékletek: A pályázó által a pályázat benyújtását megelôzô hónapban kapott összes 

járandóság átvételét igazoló dokumentum (postai szelvény vagy bankszámlakivonat) másolata és a foglalkoztató intézmény (amennyi-

ben van) jövedelemigazolása a havi nettó jövedelemrôl. (Gondnokolt személy esetében az erre vonatkozó okirat másolata is

A támogatás elnyerése esetén mind a pályázók, mind pedig a kísérôk egyaránt 5000 Ft/fô önerô befizetését követôen, a postai úton 

kiküldésre kerülô Erzsébet Kártya segítségével vehetik igénybe az elnyert üdülési szolgáltatást.

Azon pályázók, akik korábban az Erzsébet-program keretében támogatást nyertek, és rendelkeznek Erzsébet Kártyával, a már megkül-

dött Kártya segítségével vehetik igénybe az üdülési szolgáltatást.

Pályázni a www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet. Egy pályázati adatlapon kizá-

rólag egy fogyatékossággal élô személy, és egy vele együtt utazó nagykorú kísérô személy nyújthat be pályázatot. Jelen kiírás tekinte-

tében egy személy csak egy pályázat keretében részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban.

A pályázat kötelezô mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott, a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthetô forma-

nyomtatványokon lehet benyújtani. 

Benyújtási határidô 2015. április 16. napja 24:00 óra

Figyelem a pályázattal kapcsolatos teljeskörû információ a https://palyazatmenedzser.hu/2015/01/09/palyazat-udulesi-szolgaltatas-

igenybevetelere-fogyatekossaggal-elok-reszere-erzsebet-program-2015/ linken található. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének Albertirsai Pihenôháza Erzsébet utalvánnyal igénybe vehetô. 

Érdeklôdni: 06-1-3295-299 telefon számon és a pestikozpont@mbeinfo.hu e-mail címen. Az üdülôrôl bôvebb információ: www.mbeinfo.h

Filmbemutatóval egybekötött sajtótájékoztató

2014. május 29-én Egyesületünk  Egyetemes Tervezés Informá-

ciós és Kutatóközpontja  sajtótájékoztató keretében bemutatta 

azokat az eredményeket, amelyeket az Emberi Erôforrások Mi-

nisztériuma és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlôségéért 

Közhasznú Nonprofit Kft (FSZK) között létrejött szerzôdés támo-

gatásával végzett.

A sajtótájékoztatón mintegy 50 fô vett részt, köztük Felméri Pé-

ter és Bács Miklós, a Duma színház humoristái, a Kinnarps Hun-

gary Kft, az FSZK, valamint számos média képviselôje. 

A projekt keretében az ETIKK különbözô fogyatékossággal élô 

munkatársakból és aktivistákból álló felhasználói teszt csoportja 

együtt dolgozott beruházókkal, tervezô egyetemi hallgatókkal, mé-

dia tagozatos gimnáziumi diákokkal annak érdekében, hogy azok 

– az elméleti tudáson kívül – gyakorlati tapasztalatokat is szerez-

zenek a fogyatékossággal élô személyek meglévô képességeirôl.

A fogyatékos személyek mindennapi tapasztalataiból szárma-

zó szakértelem olyan ismeretek birtokába juttatja a tervezôket, 

amelyek segítségével képesek olyan termékek elôállítására, 

amelyek mindenki számára kényelmesek és a fogyatékos sze-

mélyek számára is használhatóak.

A fogyatékos emberek és tervezôk közös munkája során azt ta-

pasztaltuk, hogy mindkét fél nyertesként távozik a közös munká-

ból. A tervezôk azért, mert már a tervezés kezdetén megkapják 

a felhasználók széles körének szempontjait, így nem kell utóla-

gos átalakítást végezni. A fogyatékos emberek pedig azért, mert 

megtanulják, hogyan kell megfogalmazni igényeiket annak érde-

kében, hogy a termékeket meglévô képességeikkel tudják majd 

használni.

Az egyetemes tervezési módszer elterjesztéséhez Egyesületünk 

Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpontjának mun-

katársai rendhagyóan, a stand-up comedy mûfaját vették igény-

be a minél nagyobb nézettség elérése érdekében. Felméri Péter 

és Bács Miklós, a Duma színház humoristáinak ötletei alapján 

kisfilmek és oktató filmek készültek annak bemutatására, hogy a 

fogyatékos személyek számára nélkülözhetetlen megoldások, a 

többségi társadalom számára is nagyobb kényelmet nyújtanak. 

“Egy élmény volt megismerni, azt, amivel az ETIKK foglalkozik, 

megnézni a sok újra gondolt eszközt és mindennapi kelléket, 

amit így még szélesebb körben tudnak használni az emberek. 

Tanulságos volt számomra, hogy egy-két apróbb módosítás se-

gítségével mennyivel felhasználóbarátabb lesz például az okos 

telefon vagy akár a mindennapi asztal vagy pohár is.”- mondta 

Felméri Péter. 

Az Egyesület stand-up comedy stílusban készült filmjei a 

következô linken érhetôk el: https://www.youtube.com/channel/

UCBurvJkp9kPlmLve4IWcpgw

A sajtótájékoztatón részt vett Soltész Tiberius, a Kinnaprs Hun-

gary Kft. ügyvezetô igazgatója, aki elmondta, hogy a Kinnarps az 

egyetemes tervezés és az ETIKK elveivel összhangban fejleszti 

az ép és fogyatékossággal élôk igényeit egyaránt kielégítô búto-

rait, hogy azok a felhasználók lehetô legszélesebb köre számára 

kényelmesen és biztonságosan használhatók legyenek. A Köz-

pontban dolgozók munkáját így ergonomikus, könnyen mozgat-

ható és állítható bútorok (polcok, székek, asztalok) segítik, me-

lyek bárki számára használhatóak. Az asztalokhoz magasságban 

állítható és dönthetô lábtartók kerültek elhelyezésre, amelyek a 

dolgozók adottságaihoz igazíthatók. 

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy Egyesületünk és benne az 

ETIKK felhasználói csoportja hatékony részt vállal a beruházá-

sokban, kutatás-fejlesztésekben, ahol a tervezôi csoport aktív 

részese és szakértôje kíván lenni nemcsak a fogyatékos emberek 

számára nélkülözhetetlen, hanem a társadalom egésze számára 

egy életciklust kielégítô, kényelmes megoldás létrehozására.

Információs nap az Európai Unióban tanulni 
szándékozó fogyatékos tanulók számára. 

A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 2014. március 3-án az 

Erasmus + aktuális pályázati lehetôségeirôl szervezett elôadást 

fogyatékossággal élô hallgatók számára. Az eseményen mint-

egy húsz érdeklôdô volt jelen, köztük hallássérült, látássérült és 

mozgássérült személyek.

A helyszín a Lurdy Ház I. emelet, 7 sz. konferencia terme mind 

a fizikai, mind pedig az info-kommunikációs szempontból aka-

dálymentes volt: mozgássérült személyek számára fenntartott 

parkoló, lift, mosdó, vakvezetô sáv, indukciós hurok.  Az ese-

mény lebonyolításban jelnyelvi és írótolmács biztosította az 

programjaink egyesüLetünk egyetemes 
terVezési, információs és kutató központjában 

(etikk) 2014-ben
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érintettek számára a tájékoztató megértését.

Az Erasmus az Európai Bizottság egyik legsikeresebb és legis-

mertebb programja, amelynek célja az EU-ban mûködô egyete-

mek közötti együttmûködés elôsegítése, az Európai Unió tag-

országainak hallgatói és oktatói számára külföldi tanulmányok 

elôsegítése. A 2014-tôl Erasmus+ néven induló program a 

képzettség és a foglalkoztathatóság javítását, valamint az okta-

tási, képzési és az ifjúsági munka területén mûködô rendszerek 

korszerûsítését célzza meg. A hétéves program költségvetése 

14,7 milliárd euró. Ebbôl 10% jut az ifjúsági szakmának. A prog-

ram révén több mint 4 millió pályázó juthat támogatáshoz, ebbôl 

több mint 500 000 fiatal és szakember.

Egyesületünk fontosnak tartotta tehát, hogy a fogyatékossággal 

élô fiatalok is információt kapjanak a programról általában, va-

lamint arról, hogy a támogatási rendszer biztosít-e segítséget a 

fogyatékos fiatalok egyéni szükségleteihez, pl. más EU-s ország-

ban akadálymentes lakás bérlésével járó többlet költségeket, 

személyi segítôt, stb.

A Tempus Közalapítvány elôadója, Sinkó Zsófia tájékoztatást 

adott azokról a támogatási lehetôségekrôl, amelyek a fogyatékos 

személyek számára másokkal egyenlô módon teszik lehetôvé a 

programban való részvételt.

A tájékozatón egy látássérült hallgató arról beszélt, hogy ô ta-

nult kint Bécsben az Erasmus program segítségével korábban, 

és számára nagyon hasznos volt mind szakmailag, mind pedig 

magánemberként az ott eltöltött idô. Emellett bíztatta fogyatékos 

társait, hogy bátran próbálják ki a külföldi tanulást.

Hortobágyi Éva, az ETIKK hallássérült szakmai vezetôje el-

mondta, hogy ô Svédországban tanult az Erasmus programban 

10 évvel ezelôtt, és már akkor olyan info-kommunikációs se-

gítséget kapott tanulmányai során, amirôl itthon álmodni sem 

mert. Reméli, hogy az Egyesület Egyetemes Tervezés Informá-

ciós és Kutatóközpontja  egyetemi hallgatókat és intézménye-

ket is tud segíteni: most elsô lépésként ezzel a tájékozatóval, a 

jövôben pedig az egyetemes tervezés eszméjének terjesztésének 

köszönhetôen pl.: egyre több egyetemen lesz lift, indukciós hu-

rok, vagy jegyzetelô szolgálat, és ezzel egyre több fogyatékos 

fiatal tanul majd tovább felsôoktatásban.

Az új ombudsman látogatása a Mozgássérültek 
Budapesti Egyesületénél

2014. április 3-án Dr. Székely László, az alapvetô jogok bizto-

sa meglátogatta Egyesületünk Egyetemes Tervezés Informáci-

ós és Kutatóközpontját (ETIKK). Az ETIKK Magyarország elsô 

egyetemes tervezési központja, amelyre méltón lehet büszke 

Egyesületünk. 

A Központ olyan tervezési szemléletet képvisel,amely már a ter-

vezés kezdetén figyelembe veszi a felhasználók képességeinek 

különbözôségét, és ezáltal olyan környezetet, termékeket vagy 

szolgáltatásokat hoz életre, amely korra, nemre, fogyatékosság-

ra való tekintet nélkül a felhasználók lehetô legszélesebb köre 

számára alkalmas.

Dr. Székely László méltatta az innovatív kezdeményezést, ahol az 

állami, civil és piaci szféra összefogásával létrejöhetett egy fel-

használói tesztelô központ, amely a mérnöki és tapasztalati szak-

értés együttes erejével terjeszti az egyetemes tervezés szemléletét. 

Az alapvetô jogok biztosa érdeklôdéssel hallgatta a Budapesti Mûszaki 

és Gazdaságtudományi Egyetem és az ETIKK közötti együttmûködés 

tapasztalatait a mérnökhallgatók oktatásában. Egyetértett abban, hogy 

a tervezôk és a jövôbeni felhasználók közötti szoros együttmûködés 

nélkül nem hozható létre egy mindenkit befogadó környezet.

Mint ismeretes az egyetemes tervezés elôsegítését a fogyatékos 

személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény is elôírja, amelyet 

hazánk ratifikált. Norvégia antidiszkriminációs törvénye például 

tartalmaz kötelezettséget az egyetemes tervezés alkalmazására, 

más országokban, így az Egyesült Államokban évek óta kötelezô 

a közbeszerzésekben figyelembe venni az egyetemes tervezés 

szempontrendszerét.  

A Központban Egyesületünk különbözô fogyatékossággal 

élô munkatársai adnak egyetemes tervezési tanácsadást, il-

letve tesztelik a kutatás-fejlesztési projektekben a termékek 

használhatóságát rehabilitációs szakmérnök és rehabilitációs 

környezettervezô szakértô irányítása mellett.

Az ETIKK szeretné elérni a jövôben, hogy a fogyatékos emberek 

meglévô képességei, mindennapi tapasztalatai már a kezdetektôl 

beépüljenek a tervezési szempontokba. Fontosnak tartjuk továb-

bá, hogy a közbeszerzési pályázatok kiírásánál és odaítélésénél 

az egyetemes tervezésnek történô megfelelés elôírt elemként 

szerepeljen, a szakértôi munkába pedig kötelezô legyen bevonni 

az egyetemes tervezés tanácsadó központokat.

Dr. Székely László elismeréssel szólt a kezdeményezésrôl, 

amely „nem hagyja magára a jogszabályalkotókat, tervezôket 

és beruházókat”, és a jövôbeni együttmûködését ajánlotta fel a 

szakértôk számára.

Lengyel Zsófival az álmok útján 

2014. márciusában a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete (MBE)  

és a Parasportpress Jövôjéért Közhasznú Alapítvány teltházas 

rendezvényt szervezett a Lurdy Házban Lengyel Zsófia, a magyar 

paratriatlon válogatott látássérült versenyzôjének a fôszereplésével.

Egyesületünk új kezdeményezésként azért szervezett közönség 

találkozót, hogy újabb és újabb embereket vonjon be a mozga-

lomba. A közönség találkozó nagy érdeklôdést keltett és teljesí-

tett a hozzáfûzött reményeket, mert nagyon sokan részt vettek az 

eseményen. Az eseményt Vanek Margit, Magyarország legjobb 

triatlonistája is megtisztelte jelenlétével. 

A találkozó alkalmat adott arra, hogy az Egyesület röviden be-

mutatkozzon és ismertesse legújabb innovatív szolgáltatását, az 

Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpontot.  

A közönségtalálkozó új módszerekkel mutatta be a társadalom-

nak a fogyatékos emberek akaraterejét, kitartását és egyben jó 

példával ösztönözve sorstársainkat arra, hogy bár sokat kell küz-

denünk, nem lehetetlen kitûzött céljainkat elérni.

A közönségtalálkozó háziasszonya, Gyôrffy Orsolya a 

Parasportpress Jövôjéért Közhasznú Alapítvány egyik alapító-

jaként, és a Kodolányi János Fôiskola oktatójaként elmondta, 

hogy az alapítvány egyik feladata, hogy a médiának is megmu-

tassa azt, hogy a sztereotípiák helyett más módon is be lehet 

mutatni a fogyatékossággal élô embereket, sportolókat.

A közönség találkozó nemcsak a közönségnek, de Lengyel Zsófi-

ának is sokat nyújtott, aki a következôket mondta: „Ma egy eksz-

tázis bombát kaptam. Hatalmas élmény volt számomra, hogy 21 

évesen életem elsô közönségtalálkozóját megszervezték nekem” , 

Emellett külön köszönöm. A mai napon igazán szeretettnek érzem 

magam, és ez sok erôt ad a folytatáshoz, nagy öröm számomra, 

hogy sokan vannak velem a Rióba vezetô úton.”

Köszönet Zana Anitának, Egyesületünk kommunikációs munka-

társának a rendezvény kezdeményezéséért.

Fogyatékos édesanyák napja 

Egyesületünk 2014. május 3-án fogyatékos édesanyáknak szer-

vezett anyák napi rendezvényt azzal a céllal, hogy köszöntse 

ôket, és felhívja a figyelmet azokra az édesanyákra, akiknek az 

anyai szerep nemcsak sok örömet jelent, hanem az átlagosnál 

több kitartást és akaraterôt igényel. 

A Lurdy Ház akadálymentes konferenciatermében megtartott 

rendezvényen Földesi Erzsébet, az MBE elnöke kiemelte: a fo-

gyatékossággal élô nôk gyermekvállalását nem segíti az a mai 

magyar társadalmi környezet, amely még mindig alulértékeli a 

fogyatékos nôk társadalmi szerepét. 

A rendezvényen részt vettek az Emberi Erôforrások Minisz-

tériuma Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelôs Állam-

titkárság (EMMI), fôosztályvezetôje Bódiné Pájer Marianna, 

valamint a Magyar Védônôk Egyesületének titkára, Gitidiszné 

Gyetván Krisztina, akik elôadást tartottak a területükön ho-

zott intézkedésekrôl és ellátásokról, amelyek segítik a fogya-

tékossággal élô, valamint a fogyatékos gyermeket nevelô 

édesanyákat a gyermekvállalásban és gyermeknevelésben. Az 

elôadásokat kerekasztal beszélgetés követte fogyatékos édes-

anyák részvétel.

A rendezvényen elhangzott, hogy a fogyatékossággal élô 

anyáknak másokkal azonos feltételeket kell biztosítani, hogy 

el tudják látni az anyasággal járó feladatokat: ezek közé tar-

tozik az akadálymentes környezet és szolgáltatások biztosí-

tása, a szakemberek megfelelô ismeretei a fogyatékosság-

ról, valamint a gyermekgondozást segítô speciális eszközök 

és berendezések biztosítása. Az eszközök között példaként 

a kerekes székhez kapcsolható babakocsit és a hallássé-

rültek számára gyereksírást jelzô berendezést említették a 

résztvevôk. 

„A fogyatékossággal élô anyák a társadalom láthatatlan tagjai. 

Az általuk felnevelt gyermekek már elôítéletek nélkül indulnak 

az életbe, hiszen a másság, a különbözôség kapcsán szüleik-

nél tenni akarást és kitartást tapasztaltak. Ezzel a gyerekkorral 

a fogyatékos anyák gyermekei szerepet játszhatnak a társadalmi 

befogadás elôsegítésében.”- mondta az elnök.

A rendezvényen bemutatták az Egyesület megbízásából készült 

kisfilmet, amelyben gyermekeiket nevelô mozgás- és látássé-

rültséggel élô szülôk beszélnek mindenapjaikról és gyermek-

vállalásra biztatják sorstársaikat.  (A kisfilm az alábbi linken 

megtekinthetô: ’Ezt nem lehet kihagyni!’ https://www.youtube.

com/watch?v=Ew_Mewf-0ic)

Az Egyesület kezdeményezte, hogy a fogyatékos emberek moz-

galmán belül a fogyatékos nôk és anyák hozzanak létre egy 

hálózatot. Ehhez az Egyesület ifjúsági tagozata nyújtana se-

gítséget, az Egyesület pedig közösségi portálját bocsátaná az 

érdeklôdôk rendelkezésére. A hálózat szerepei közé tartozna a 

fogyatékossággal élô anyák tapasztalatcseréjének elômozdítása, 

a róluk szóló helyi és országos döntéshozatal befolyásolása, va-

lamint szövetségesek keresése a fogyatékos nôk anyaságának 

elôsegítésére. 

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete anyák napi rendezvé-

nyén szép számmal volta édesanyák gyerekek, no meg a sajtó 

képviselôi is, Duna TV, az MTV, a Hír TV, az RTL Klub és az Echo 

TV híradójában is benne volt az MBE rendezvénye. Emellett a 

MEOSZ TV is jelen volt az eseményen, és a Vasárnapi Hírek ha-

sábjain is olvasható volt egy cikk a rendezvényrôl.
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2014-ben Egyesületünk Együttmûködési Megállapodást írt alá 

a DélUtán Alapívánnyal. 

17 éve mûködik idôsek telefonos lelkisegély szolgálata, a pár-

toktól és felekezetektôl független DélUtán Alapítvány kereté-

ben. 

Az Alapítvány ingyenes vonalain 26 önkéntes fogadja a 40 év 

felettiek hívásait az év minden napján a 13777-es mobilról is 

hívható számon, valamint a 06-80 200 866-os zöldszámon.

Tevékenységi közé tartozik még jogi, betegjogi, orvosi tanács-

adás nyújtása. 

Az Alapítvány 7 éve oktat nyugdíjasoknak informatikai alapis-

mereteket. 

Korhatár nélküli játékklubjai 5 helyszínen, angol klubjuk a Te-

rézvárosban mûködik.

2012-ben vezették be a költségkímélô online támaszadást 18 

év felettieknek. 

Más országokból is megtalálható azok számára, akik gondjikat 

anoniman, anyanyelvükön szeretnék megosztani valakivel 

chaten vagy e-mailben (www.delutan.hu). 

Február 15. 

Korcsolyázás az Aréna Pláza jegén, majd délután közös játé-

kok az ETIKK irodánkban.

Az Aréna Pláza mûjégpálya jóvoltából ingyenesen próbálhat-

tuk ki a kerekesszékes korcsolyázást, melyre az ország minden 

területérôl eljöttek a mozgássérült fiatalok. Volt, aki kerekesz-

székben ülve próbálta ki, de volt olyan bátor fiatal is, aki korcso-

lyát húzott lábára, és segítséggel kipróbálta ki milyen is a jégen 

csúszni.

Délután közös játékokkal folytattuk a napot a Lurdy házban ta-

lálható ETIKK irodánkban. Már az irodába való eljutás is érdekes 

volt, mivel egy páran a tömegközlekedést igénybe véve próbál-

tunk eljutni oda, sikerült is a kb. 45 perces nem akadálymentes 

útvonalat 2 óra alatt „akadálymentesen” leutazni.

Április 5. 

Guruló városnézés – Városliget

Szabó Judit idegenvezetô vezetésével jártuk végig a Városliget 

egy részét.

A Ligetre vonatkozó említések egészen a tatárjárásig tekinte-

nek vissza, a 19. századi történések pedig nem csupán a he-

lyet magát, de az egész város szerkezetét, arculatát módosí-

tották! A Millennium idejére pedig – az Ezredévi kiállítás okán 

– fôszereplôvé vált. Ahogy ’körbegurultunk’, hogy megnézzük 

az ikonikus épületeket, szobrokat, emlékeket, a mindenki által 

ismert szépség dicséretén túl, a fô hangsúly a történeti háttér 

megértésén és az alkotásokhoz kötôdô érdekességeken volt.

Szabó Judit ingyenesen biztosította számunkra ezt a programot, 

melynek nagyon nagy sikere volt.

Július 11-16. 

Nyári tábor, Balatonmáriafürdô 

Évek óta megszervezzük nyári táborunkat, melyek különbözô 

témaköröket dolgoztak fel, különös tekintettel az önálló életvitel 

kialakításának fontosságára.

Idei táborunk Balatonmáriafürdôn volt július 11-16 között, egy 

sportos tábort szerveztünk.

A tábort mindenki élvezhette, hiszen személyei segítôink 

és az akadálymentes környezet gondoskodott arról, hogy a 

lehetôségeket mindenki maximálisan kihasználhassa. A min-

dennapi fürdôzés mellett lehetôséget biztosítottunk biciklizésre, 

igény esetén háromkerekû bicajokkal, A szállás tornatermében 

ki lehetett próbálni a különbözô kondi gépeket.

Szállásunk a Balaton part közeli Regens Wagner Vendégházban 

volt, amely teljesen akadálymentesen megközelíthetô és hasz-

nálható volt. Fürdôzésen, bicajozáson kívül kirándulni voltunk 

Fonyódon és Keszthelyen. 

A személyi segítôk részvételét a táborban a MEOSZ pályázati tá-

mogatása tette lehetôvé.

2014. július 25-én a Mozgássérültek Budapesti Egyesületé-

nek ifi csoportja egy „kocsmatúrán” vett részt a LEO kezde-

ményezésében.

A túra során három közkedvelt kocsmát térképeztünk fel aka-

dálymentességi szemszögbôl CoolTourBar, (1024 Budapest, 

Lövôház utca 18.)

Pointer, (1066 Budapest Teréz Krt. 34.)

Instant (1065 Budapest, Nagymezô utca 38).

2014. március 8-án a Nemzetközi Kapcsolatok Európai Irodája és 

a Mediterrán LEO-k útnak indítottak egy világszintû projektet, a 

Wheelmap-et. A projekt célja, hogy a létrehozott honlappal és mo-

bil applikációval segítséget nyújtsanak a világ kerekesszékeseinek 

abban, hogy a lehetô legegyszerûbben és leggyorsabban megtud-

ják a környezetükben lévô helyekrôl, hogy melyek teljesen-, rész-

ben- vagy nem akadálymentesek. A kezdeményezés elindítói az 

ILO-k segítségével juttatják el a program használatára vonatkozó 

információt a világ összes LEO-jához, egyúttal kérve ôket, hogy 

amerre csak járnak jelöljék az akadálymentességre vonatkozó in-

fót a honlapon vagy az applikáción keresztül.

Augusztus 9. 

Részt vettünk az OpenStreetMap által szervezett programon, 

mely során kerekesszékes segítôkkel és önkéntesekkel a Belvá-

ros minél nagyobb szeletét térképeztük fel akadálymentességi 

szempontból.

Új, ingyenes internetes térkép készül Budapest belvárosáról, 

amelyen megjelölik az akadálymentes épületeket és közterüle-

teket. Ez alapján a mozgáskorlátozottak elôre meg tudják majd 

nézni, hogy például az a bolt, vagy közintézmény, ahova el sze-

retnének jutni, megközelíthetô-e kerekesszékkel. 

Augusztus 30.

Veló tanya

Az egyesület szervezésében egy egész napos lovas napon vehet-

tünk részt a Veló tanyán.

Lehetôségünk volt lovagolni, tanya dolgozói lovasbemutatót tar-

tottak számunkra. Kaptunk bográcsban készült ebédet, és finom 

süteményt is.

Szeptember 20. 

Guruló városnézés – Dunakorzó

Ez alkalommal a Dunakorzón gurultunk, igaz kisebb létszámban, 

mint tavasszal a Ligetben.

Városnézô programunkat onnan kezdtük, ahol az ôsrégi Pest ki-

alakult. Contra-Aquincum helyétôl kezdtük a gurulást, és a budai 

oldal látványa által kísérve haladtunk végig a Korzón egészen 

a Széchenyi térig, ahol az elsô állandó híd a régi város új köz-

pontjának megszületését generálta. Közben pedig halhattunk a 

városról, a házakról, építészetrôl és történelemrôl… ahogy ta-

vasszal a Ligetben is. Elmondhatjuk, hogy megérte!

Október 18., november 8., december 13.

Az önálló életre felkészítô program részeként három alkalmas in-

teraktív kiscsoportos társkeresô tréninget szervezett az MBE Ifjú-

sági Tagozata. A résztvevô mozgáskorlátozott fiatal nôk és férfiak 

olyan kommunikációs és konfliktuskezelési technikákra tehettek 

szert, amelyek segítik a párkeresés folyamatát, illetve a létrejövô 

párkapcsolat megôrzését, és a késôbbi családalapítást. A prog-

ramról bôvebben a Hírmondó elsô felében található információ.

Mindhárom alkalommal két részbôl állt az egész napi program. 

Az elsô részében zajlottak a társkeresô tréningek, a második fele 

pedig az alábbiak szerint alakult:

- október 18. Egyesületünk tagságával együtt teszteltük a FORD 

B-Max speciális igényekre átalakított autóját

- november 8. Közös fôzés, amely során megismerkedtünk a 

különbözô speciális konyhaeszközökkel (pl. reflex kések, csú-

szásmentes alátét, speciális vágódeszka, stb.)

- december 13. Sütést próbáltunk ki csoda konyha gépünkkel és 

a másnap lezajló Mikulás ünnepségre sütöttünk mézeskalá-

csot, melyet a gyerekek nagy örömmel ettek meg. A fôzéshez-

sütéshez használt eszközöket a MEOSZ pályázati támogatásá-

ból vettük meg.

A közös programokon kívül két aktivistánk un. „magánakciójá-

ról” szeretnénk még beszámolni. Két mozgássérült fiatal, Hat-

vani Attila és Ács Balázs amatôr kisfilmet készített az Árpád 

hídnál található, újonnan épített aluljáró hiányosságairól. A 

kisfilmet eljutatták egyesületünkhöz, amelyet egy kísérô levél-

lel együtt továbbítottunk a BKK illetékeseihez A BKK pozitívan 

fogadta levelünket, és figyelem felhívásunk eredményeképpen 

2014. december végére elkészült a kisfilmben hiányolt rámpa 

feljáró. A kisfilmet https://www.youtube.com/watch?v=71VVqn

Qhk0s&feature=youtu.be linken tekinthetitek meg. 

Az Egyesület érdekvédelmi munkáját nagyban elôsegítik, 

ha aktivistáink megosztják az Egyesület központjával ta-

pasztalataikat. Szívesen fogadunk tehát figyelemfelkeltô 

amatôr felvételeket vagy fotókat akár egy példaértékû 

akadálymentesítésrôl, akár annak hiányáról.

Amint láthatjátok izgalmas programjaink voltak. Egyesületünk 

szeretné, ha minél több mozgássérült fiatal kapcsolódna be a 

mozgalmunkba. Gyertek és jelentkezzetek ifjúsági referensünk-

nél, Szabóné Benedek Zsófinál a pestikozpont@mbeinfo.hu 

e-mail címen. 

mozgássérüLtek budapesti egyesüLetének 
ifjÚsági tagozatának 2014.éVi programjai

teLefonos LeLkisegéLy szoLgáLat idôsek számára
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Tel.: (1) 329 – 5299, Telefax: (1) 349 – 8172   

E-mail: pestikozpont@mbeinfo.hu

Egyetemes Tervezés Információs 
és Kutatóközpont
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

Telefon: +36-1-205-3174

e-mail: etikk@etikk.hu

egyesületünk vezetôségi tagjai:
Földesi Erzsébet
elnök
Herczlné Rohonyi Olga
alelnök

Halas Emese – VIII. ker. vezetô
Farkas Terézia
Kollár Vilmosné – XXII. ker. vezetô
Pataki Áron

Tarjányiné Molnár Zsuzsanna

az iroda munkatársai:
Erdei Lajosné – Zsuzsa
Gazdasági ügyek

Pencsev-Kolev Anett

Sorstársi tanácsadás

Akadálymentesítés, tagnyilvántartás

támogató szolgálat:
Szabóné Benedek Zsófia

Szolgálat vezetô, ifjúsági referens

otthonápolási szolgálat:
Borosné Drexler Mónika

Szolgálat vezetô

Mozgássérültek Budapesti Egyesületének Szervezetei

Ifjúsági Szervezet Megbeszélés szerint
Szabóné Benedek Zsófia

329 – 5299
Budavári Szervezeti

I. Bem rakpart 6.

elsô kedd

15-17 óra

Dr. Szalkó Anna

06-30-599-3116
Reuma Szervezet

II. Frankel Leó út 25-27

második szerda

16 óra

Dr. Majtényi Sándor

358 – 1274
Óbudai Szervezet

III. San Marco u.76

második hétfô

16 óra

Dr. Chemez Rózsa

388 – 7614
Békásmegyeri Szervezet

III. Csobánka tér 7

elsô hétfô

16-19 óra

Favin Mária

240 – 6267

Újpesti Szervezet

IV. Tavasz u.4

harmadik kedd

15 óra

Zana Anita

781 – 6937

70/328 – 4232
Terézvárosi Szervezet

VI. Eötvös u. 10. III/321.

(Eötvös 10. Közösségi és 

Kulturális Színtér)

Utolsó szerda 16 óra
Herczlné Rohonyi Olga

20/950 – 7950

Erzsébetvárosi Szervezet
VI. Eötvös u. 10. III/321.

(Eötvös 10. Közösségi és 

Kulturális Színtér)

utolsó szerda

16 órától

Herczlné Rohonyi Olga

20/950 – 7950

Józsefvárosi Szervezet

VIII. Mátyás tér 15.

(Kesztyûgyár Közösségi Ház)

Utolsó hétfô

14 órától

Halas Emese

210 – 6067

Ferencvárosi Szervezet

IX. Haller u.27.

utolsó kedd

13-15 óra

Angyalosi Gyuláné

218 – 7958

Kôbányai Szervezet

X. Halom u. 37/b.

elsô szerda

14-17 óra között

Domak Zoltánné

709-3277

06-30-593-1030

Újbudai Szervezet

XI. Mérnök u. 40.

második kedd

14 óra

Birtalan Lászlóné

208 – 0739
Angyalföldi Szervezet

XIII. Váci út 50.

utolsó hétfô

14 óra

Szabó Jánosné

339 – 1899
Zuglói Szervezet

XIV.  Vezér út 155.

(Paskál Idôsek Otthona)

utolsó péntek

15 óra

Sebestyén Lajosné

30/360 – 7751

Mátyásföldi Szervezet

XVI. János u.49.

Harmadik kedd14 

óra

Tábiné H. Csilla

30/346-6699
Rákosmente Szervezet

XVII. Pesti  út 113.

utolsó hétfô 14 

hfélfogadás 13 h tól

Horváth Andráné

06-30-368-5600
Lôrinczi Szervezet

XVIII. Kondor Béla sétány

Mûvelôdési Ház

második hétfô

14 óra

Kovács Béláné

290-1699

Kispesti Szervezet

XIX. Fô u. 42.

Kispesti Kaszinó

elsô péntek 

14-16 óra

Kocsonya József

30/376-3722

Budafok-Tétényi Szervezet

XXII. Nagytétényi út 31-33.

Klauzál Gábor Mûvelôdésház

elsô kedd

14 – 17 óra

Kollár Vilmosné

226 – 9958

20/248 – 0774

MBE. Vecsési Szervezet

2220 Vecsés, Telepi út 43.

második szerda

15 óra

(szept-dec. 14 óra)

Nagyné Maklaga Erzsébet

20/338 – 8075

fotók a mozgássérüLtek budapesti 
egyesüLetének 2014. éVi programjairóL



,Postai vagy elektronikus úton: a tagbelépési nyilatkozat kitöltésével, egy igazolványképpel,
a tagbelépési nyilatkozat a honlapunkról letölthető.


