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NEGYVENÉVES  

JUBILEUMÁT ÜNNEPELTE TAVALY EGYESÜLETÜNK

Mérföldkőhöz érkeztünk tavaly: negyven évvel ezelőtt alakult meg a Mozgássérültek 
Budapesti Egyesülete. E jeles alkalomból jubileumi közgyűlést tartottunk az I. kerületi 
önkormányzat Dísztermében, amelyen köszöntőt mondott Szekeres Pál miniszteri 
biztos, dr. Chikán Csaba és Földesi Erzsébet elnök. 

A kerek évforduló alkalmából Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere 
levélben köszöntötte egyesületünket. Földesi Erzsébet köszönetet mondott az 
alapítóknak, akik 1977-ben felismerték a társadalmi, politikai lehetőséget és 
létrehozták az egyesületet. Köszönetet mondott elődeinek, munkatársainknak, 
önkénteseinknek, szövetségeseinknek és támogatóinknak is mindazért a se-
gítségért, mellyel lehetővé tették, hogy a mozgássérült emberek fővárosi moz-
galma fennmaradhasson, és tartalmas tevékenységet folytathasson az elmúlt 
negyven év alatt. Az ünnepségen – amelyre természetesen szülinapi torta is 
készült – kerületi vezetőink, munkatársaink elismerő oklevelet vehettek át. 
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Mit tekintesz a legnagyobb eredménynek az elmúlt ti-

zenhat évből?

Amikor elnökké választottak, szinte kizárólag a közösségteremtéssel 

foglalkozott az egyesület, ami azóta is az egyik legfontosabb és legér-

tékesebb tevékenységünk, de sikerült kiegészítenünk számos hiány-

pótló szolgáltatással, amelyekkel a súlyosan mozgássérült emberek 

önálló életét segítjük. 2003 óta működik a támogató szolgálatunk, 

amely személyi segítést és speciálisan felszerelt kisbuszunkkal szállí-

tást biztosít az ügyfeleinknek a főváros egész területén. Két évvel ké-

sőbb el tudtuk indítani a főváros több kerületében működő otthoni 

szakápoló szolgálatunkat, amely a kórházi ápolás otthoni kiváltását 

teszi lehetővé. Ezekkel sok mozgássérült sorstársunk számára tesszük 

lehetővé nap mint nap, hogy otthonukban önállóan élhessenek, sze-

retteik körében maradhassanak, hogy munkába, iskolába, orvoshoz 

járhassanak, otthon gyógyulhassanak. Emellett sorstársi tanácsadást 

végzünk, gyógyászati segédeszközöket kölcsönzünk, információt 

nyújtunk, és – pályázati támogatás függvényében – jogsegélyt bizto-

sítunk a hozzánk fordulóknak, amire igen nagy szükség van. 

Ki kell emelnem azonban, hogy a szolgáltatásainkat nemcsak 

mozgássérült, hanem más fogyatékossággal élő embereknek is 

nyújtjuk. Tudatosan nyitottunk feléjük, jó együttműködés ala-

kult ki az őket képviselő szervezetekkel, különösen a Vakok és 

Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével.

Egy nagyon kedves sikerélményem volt, amikor – jó tíz évvel 

ezelőtt – minisztériumi támogatásból a budai központunkban 

létre tudtunk hozni egy internetes infópontot, ahol képzést és 

eszközt biztosítottunk ahhoz, hogy minél többen hozzáférjenek 

az internethez. Megható volt látni, ahogy a nagymama nálunk 

tanul meg a külföldön élő unokájával emailezni mozgássérült 

informatikusunk segítségével. De sok gyermek is jött hozzánk 

netezni, szerettek ott lenni, és mi is szerettük ezt az időszakot. 

Közel tíz éves álmom vált valóra 2013-ban, amikor az Emberi Erőfor-

rások Minisztériuma támogatásával létrejöhetett az Egyetemes Terve-

zés Információs és Kutatóközpontunk (ETIKK), amely Magyarországon 

egyedülálló, de uniós szinten sem igazán tudunk hasonlóról. Egyete-

mes tervezés és akadálymentesítési tanácsadást végzünk, a tervezők, 

gyártók részére különböző fogyatékossággal élő munkatársaink ré-

vén tesztcsoportot biztosítunk, épületeket auditálunk, előadásokat 

tartunk, érzékenyítünk. A központ egyre ismertebb és elismertebb, 

de több támogatásra van szükségünk ahhoz, hogy tovább tudjunk 

erősödni. Lényeges, hogy az ETIKK sem csak a mozgássérült emberek 

szempontjait képviseli, hanem összfogyatékosságügyi szinten végzi a 

munkáját, és figyelembe veszi az idősebb korosztály, a balkezesek, a 

nők, kismamák és a gyermekek érdekeit is. Elértük, hogy egyesületünk 

nemcsak a fogyatékos emberek szempontjait képviseli, hanem min-

den egyes állampolgárét. Azt hiszem, erre méltán lehetünk büszkék!

Az érdekvédelem területén ki kell emelnem két metróvonal 

teljes körű akadálymentességéért történő fellépésünket. A 

4-es metró akadálymentes kialakításánál egy pályázat támo-

gatásával nemzetközi szakembereket hívtunk meg annak be-

mutatására, hogy milyen akadálymentesítési megoldásokat 

alkalmaztak az országukban, például Athénban. A 3-as metró 

akadálymentességének érdekében is minden eszközt bevetet-

tünk az elmúlt három évben. Számos egyeztetést folytattunk 

a tervezőkkel, a beruházóval, akciókat, kampányt szerveztünk, 

levélben fordultunk több alkalommal is az érintett fővárosi 

döntéshozókhoz. A MEOSZ tavaly júniustól tőlünk függetlenül 

szintén lépéseket tett az ügyben, országos szintre emelve azt. 

Örülünk, hogy mindezek hatására mára eljutottunk oda, hogy 

főpolgármesteri ígéret van a teljes vonal akadálymentesítésére. 

Földesi Erzsébet tizenhat éve elnöke a Mozgássérültek Budapesti 

Egyesületének, egy korszak azonban most véget ér, mert az idén májusban 

esedékes tisztújításon már nem indul elnökként. Kicsit hátrébb vonul, és – 

amennyiben bizalmat kap –, az egyesület társadalmi kapcsolatait erősíti, 

kevesebb, ám kiemelt ügyekre fókuszál a jövőben. 

KÖZÖSSÉGTEREMTÉS, KIEMELT FIGYELEM A SÚLYOSAN 

MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREKRE, EGYETEMES TERVEZÉS KÖZPONT

INTERJÚ FÖLDESI ERZSÉBETTEL, AZ MBE LEKÖSZÖNŐ ELNÖKÉVEL
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Földesi Erzsébet, 
az MBE leköszönő elnöke

Földesi Erzsébet elnök és a hazánkba látogató Zhejiang Tarto-

mány Fogyatékos Emberek Szövetsége vezetője együttműkö-

dési megállapodást ír alá az ETIKK-ben 2017 novemberében
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A szolgáltatások mellett több kampánya is volt az egye-

sületnek, és kiadványokat is jelentetett meg. 

Igen. A 3-as metró ügye mellett kisfilmmel és akciókkal léptünk fel 

például a mozgássérült parkolóhelyek jogtalan elfoglalása ellen, de 

tudatosságnövelő kampányokat is vittünk. Kisfilmeket készítettünk 

az akadálymentesség hiányáról Budapesten, bemutattuk a fogyaté-

kossággal élő nők helyi közösségben betöltött szerepét, anyaságát. 

2012-ben Újrafestett valóság címmel kiállítást rendeztünk a Magyar 

Nemzeti Galériában, a műveket fogyatékos és ép alkotók egy térben 

készítették el a Galéria falai között. Az ép alkotók számos alkalommal 

ismerték el fogyatékos társaik tehetségét, kitartását. Itt is készültek 

kisfilmek, a műveket pedig több városban is megismertethettük. 

Kiadványaink egyikében áttekintettük, hogy hazánk európai uniós 

csatlakozásával milyen jogszabályi és fogyatékosügyi politikai vál-

tozások várnak a fogyatékos emberekre. Egy másikban a turisztikai 

szolgáltatók figyelmét hívtuk fel rájuk, ismertetve speciális igénye-

iket. Kiadvány készült arról is, hogy vajon a fogyatékos emberekre 

vonatkozó hazai jogi szabályozás összhangban van-e az uniós jog-

szabályokkal. A rendelőintézeteknek és kórházaknak pedig szintén 

egy kiadványban segítettünk jobban megérteni a fogyatékos em-

berek egészségügyi ellátásokhoz való jogát, és e jogok gyakorlását 

elősegítő körülmények megteremtésének szükségességét. 

Milyen volt az együttműködés a fővárosi és a kerületi ön-

kormányzatokkal?

Változó. Volt, hogy több támogatásra számíthattunk, volt, hogy 

kevesebbre. Ma már mindenhol partnernek tekintenek minket, 

a kerületi önkormányzatok többségével jó a kapcsolatunk. Ami 

igazán hiányzik tapasztalatom szerint, az a fogyatékosságügy 

egységes kezelése, mert a problémák, gondoljunk csak az aka-

dálymentességre, nem állnak meg a kerületek határánál. Fontos 

lenne, ha ezeket fővárosi szinten, minden kerület bevonásával, 

összehangolásával lehetne kezelni. Ezt azonban a jelenlegi két-

szintű önkormányzati (fővárosi és kerületi) struktúra is nehezíti. 

Eredményes lépésünk volt, amikor Budapest kerületi önkormányza-

tainak képviselőivel ülést kezdeményeztünk a helyi esélyegyenlőségi 

programokról. Itt nemcsak a mi szempontjainkat ismerhették meg a 

jelen lévő önkormányzatok, hanem egymás programját, tervezett in-

tézkedéseit is. Több ilyenre lenne szükség. 

Mi volt a legnagyobb kihívás?

Egyértelműen az anyagiak előteremtése, a folyamatos finanszírozá-

si nehézségek, amelyek nem teszik lehetővé, hogy előre tervezzünk, 

proaktívak lehessünk, jól képzett munkatársakat tudjunk megfizetni. 

A civil szervezetek számára kiírt pályázatok egy részén (NEA) például 

nem is indulhatunk, mert a támogató szolgálat és az otthonápolási 

szolgálat költségvetési támogatása miatt meghaladjuk az előírt be-

vételi határt. Ezek azonban célzottan a szolgáltatásokra adott támo-

gatások, a mindennapi működésünkhöz szükségünk lenne további 

forrásokra. Ritkán nyílik számunkra pályázati lehetőség, ilyenkor 

mindig igyekszünk élni vele. A kerületi önkormányzatok minden év-

ben támogatják a közösségi programjainkat, amiért hálásak vagyunk, 

hiszen ezzel a helyi közösségek támogatása is többé-kevésbé megol-

dódik. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati támogatásának 

köszönhetően pedig az utóbbi hónapokban jogsegélyszolgálatot 

tudtunk működtetni. És tavaly is sikeresen pályáztunk a Fogyatékos 

Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.-nél, így egy 

kilenc hónapos projekt keretében lehetőségünk van az egyetemes 

tervezés további népszerűsítésére. 

Mik a jövőre a nézve a legfontosabb teendők? Mire fi-

gyeljen az egyesület?

A fiatalokat meg kell tudnunk nyerni, vonzóvá kell tenni számukra az 

érdekképviseletet. Ha ők nem állnak bele, más nem fogja helyettük 

kiharcolni a jogaik érvényesítését. Mert bár a mozgássérült emberek 

legfőbb problémája, az akadálymentes környezet hiánya az időseket, 

a kisgyermekes családokat is érinti, nekünk kell a leghangosabbnak 

lennünk. Ez eddig is így volt és ezután is így lesz. Ennek érdekében 

tovább kell erősítenünk az ifjúsági csoportunkat, aminek meg kell te-

remteni az anyagi forrását. Növelni kell a fiatalok létszámát a vezető-

ségben is, hogy belelássanak a munkánkba, és később valamelyikük 

át tudja venni az egyesület vezetését. 

Azt is gondolom, hogy kerületi szinten meg kell erősítenünk az 

érdekképviseleti munkát. Fontosnak tartom, hogy a helyi intéz-

kedések úgy szülessenek meg, hogy a mozgássérült emberek 

másokkal azonos módon élvezhessék azok előnyeit. Kerületi 

szervezeteink – esetenként más helyi szervezetekkel összefog-

va – komoly lobbierővel rendelkeznek, amit ki kell használnunk. 

Nem hagyom el azonban az egyesületet, csak kicsit hátrébb 

lépek. A megszerzett nemzetközi, országos és helyi tapasztala-

tom át szeretném adni az engem követőknek, és – ha a májusi 

tisztújításon a küldöttek is azt szeretnék – folytatom a munkát, 

de már kevesebb ügyre fókuszálva. Tovább építem a társadalmi 

kapcsolatainkat, szeretnék még jobban fókuszálni az ETIKK-re, 

tovább erősíteni, nemzetközi szinten is láthatóvá tenni.

Leköszönő elnökként azonban szeretném mindenkinek meg-

köszönni a munkáját, támogatását. Utóbbi nagyon fontos, mert 

azt vettem észre, hogy a közösségünkben a támogatás mindig 

nehezebben nyilvánul meg, mint a kritika, amelyre persze szük-

sége van a sikeres munkához. Szeretném külön megköszönni a 

kerületi vezetőink és aktivistáink áldozatos munkáját, kitartását 

az anyagi nehézségek ellenére is, és azt, hogy élettel töltik meg 

tagságunk hétköznapjait. Köszönöm az egyesület munkatársa-

inak is, hogy helytálltak. Külön köszönetemet szeretném kife-

jezni irodavezetőinknek, a nemrég elhunyt Bárdi Gábornak és a 

tavaly nyugdíjba vonult Erdei Lajosnénak, hogy jó gazdái voltak 

az egyesületnek. Tudom, hogy a jelenlegi irodavezető, Gábor 

Imola is mindent megtesz azért, hogy az egyesület munkáját 

magas szintre emelje és az eddigieknél jobban láthatóvá tegye. 

Elmondhatom, hogy minden időszakban szerencsés voltam az 

elnökséggel és a felügyelő bizottsággal, a felmerülő problémák 

előtt nem hátráltak meg, hanem a megoldást keresték, köszö-

net jár nekik is. Gábor Imola
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Az MBE 2015 óta kiemelten foglalkozott a 3-as metró ügyével. 

2015 év végén kampányt indítottunk, melynek részeként Földe-

si Erzsébet elnök levelet írt Tarlós István főpolgármesternek és 

az összes érintett kerület polgármesterének, felhívva figyelmet 

arra, hogy a felújításra költött közpénzeknek mindenki, így a fo-

gyatékos emberek javát is kell szolgálniuk. Kérte, hogy végezzék 

el mind a járműpark, mind az állomások és a kapcsolódó létesít-

mények teljes körű akadálymentesítését. A kampány részeként 

aktivistáink jelen voltak a metróaluljárókban, Facebook-oldalt 

indítottunk és sajtókampányt is folytattunk, emellett több szö-

vetséges civil szervezetet sikerült az ügy mellé állítanunk. 

Egyesületünk és annak Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóköz-

pontja 2015-ben, 2016-ban és 2017-ben számos egyeztetést folytatott 

a BKV és a BKK szakembereivel, a tervezőkkel az akadálymentesítési 

feladatokról, az akadálymentesítésből kihagyni tervezett állomások 

helyzetéről, a lehetséges alternatív megoldásokról. Az egyeztetése-

ken az első perctől kezdve világossá tettük: számunkra csak a teljes 

körű akadálymentesítés fogadható el, hisz a beruházás újabb harminc 

évre fogja meghatározni, hogy a budapesti mozgássérült, idős em-

berek, kisgyermekes szülők, csomagokkal utazók, átmenetileg sérült 

utasok hozzáférnek-e egyenlő eséllyel ehhez a közlekedési eszközhöz, 

vagy sem. Vizsgáltuk továbbá a peronok és metrókocsik kapcsolatát, 

az aluljárók akadálymentesítéséről szintén egyeztetések folytak.

Közreműködtünk az alternatív megoldások kutatásában is. 

Többször konzultáltunk a BME Gépészmérnöki Karának diákja-

ival, akik a Belügyminisztérium felkérésére a meglévő mozgó-

lépcsőre applikálható szerkezet kialakításán dolgoztak. Ezek a 

megoldások nem voltak elfogadhatók, mert segítő személyze-

tet igényeltek. Nem felelt meg a Szentpétervárott alkalmazott, 

mozgólépcsőre applikálható szerkezet sem, mert szintén nem 

tette lehetővé az önálló, biztonságos és kényelmes használatot, 

amelyhez egyesületünk mindvégig ragaszkodott. A mi sike-

rünk, hogy ezeket a megoldásokat végül elvetette a beruházó. 

Következetesen képviseltük, hogy a legjobb megoldás a lift. 

Szóba került a ferdelift is, amit szintén támogattunk, de a terve-

zők akkor helyhiányra hivatkozva elutasították. 

2016 őszére sikerült elérnünk, hogy a kérdést napirendjére tűzze 

a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság, ahol elnökünk elmond-

ta: a közösségi közlekedéshez való egyenlő esélyű hozzáférés, 

így a 3-as metró ügye emberi jogi kérdés, amelyet nem írhatnak 

felül a pénzügyi szempontok, és a részleges akadálymentesítés 

az EU horizontális támogatási elveit is sérti. A Bizottság létreho-

zott egy, a 3-as metró ügyével foglalkozó munkacsoportot. 

Földesi Erzsébet 2017 tavaszán a fogyatékos személyek jogairól 

szóló ENSZ-egyezmény végrehajtását ellenőrző CRPD-bizott-

ság elé terjesztette a 3-as metró ügyét Genfben, melynek ered-

ményeként a nemzetközi szervezet monitoring bizottsága 2017 

áprilisában kérdést intézett ez ügyben a magyar kormányhoz, 

amelyben aggodalmát fejezte ki.

2017 augusztusában ismét levélben fordultunk Tarlós István fő-

polgármesterhez, és az összes fővárosi közgyűlési képviselőhöz, 

felhívva a figyelmüket személyes felelősségükre. Kértük, hogy 

kezdeményezzék a 3-as metróvonal felújításának első szakaszá-

ra vonatkozó közbeszerzési szerződés módosítását úgy, hogy az 

a Dózsa György úti megálló akadálymentesítését is biztosítsa. 

Kértük továbbá, hogy a felújítás második és harmadik szakaszára 

jövőben kiírandó közbeszerzési kiírásnak legyen elengedhetetlen 

eleme a teljes körű akadálymen-

tesítés. Az elnök asszony levelére 

több képviselő is támogatólag 

válaszolt, ám a közgyűlés végül 

nem szavazta meg a javaslat na-

pirendre tűzését. 

Tavaly novemberben pedig 

egyesületünk munkatársai, tag-

jaink, aktivistáink nagy létszám-

ban vettek részt a Rehab Critical 

Mass metró-akcióján. 

                                                          G.I.

LÉPÉSEINK A 3-AS METRÓ TELJES KÖRŰ 
AKADÁLYMENTESÍTÉSÉÉRT
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TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

Támogató szolgálatunk 2017-ben is szállítással, személyi 

segítéssel és sorstársi tanácsadással segítette a fővárosi 

fogyatékos embereket önálló életvitelükben. Célunk, hogy 

klienseink otthonukban, saját lakókörnyezetükben, család-

juk körében maradhassanak. Szolgálatunk egész Budapest 

területén vállal szállítást, személyi segítést. 

Ki veheti igénybe támogató szolgálatunkat?

A szolgálatot igénybe veheti az a személy, aki mozgás-, látás-, 

hallásszervi, mentális, értelmi képességeit részben vagy egé-

szében elvesztette, s ennek kompenzálására a társadalmi élet-

ben való aktív részvételéhez támogató szolgáltatások igénybe-

vétele szükséges. Amennyiben a fogyatékossággal élő személy 

rendelkezik az alábbi jogosultságok valamelyikével, szolgáltatá-

sainkat kedvezményes áron tudjuk biztosítani: 

• fogyatékossági támogatás

• emelt szintű családi pótlék

• vakok személyi járadéka

Személyi segítő szolgálatunk az alábbiakat 

nyújtja: 

• a fogyatékos személyek otthonában gondozási, alapápolási, 

mobilizációs feladatok ellátása, pl. fürdetés, öltöztetés, vagy 

az abban való segítség, kiültetés, átmozgatás, a napi gyógy-

szerek 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. házior-

vos felkeresése, kísérés, postai és banki ügyintézés bevásár-

lás, gyógyszertár stb.

Szállítás

Szállítási feladatainkat a tavalyi esztendőtől egy új gépjárművel 

látjuk el, melyet Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar 

Nemzeti Bank támogatásával sikerült beszereznünk. A kilenc sze-

mélyes Opel Vivaro Combi teljes körűen akadálymentesített, rám-

pával, 4+3 pontos biztonsági övvel és kerekesszék rögzítő felsze-

reléssel van ellátva. Munkatársaink a XIII. kerületi Polgármesteri 

Hivatal Szociális Osztályától ingyenes használatra kapott lépcsőn-

járó szerkezetet 2017-ben is folyamatosan használták olyan klien-

seknél, ahol a lakást csak lépcsőn keresztül lehetett megközelíteni. 

Személyi segítést, szállítást az alábbi elérhetőségeken lehet igé-

nyelni: 

Kerényi Ibolya Hanna – szolgálatvezető

telefon: 06 1 329 5299, 06 20 333 9823

email: kerenyi.ibolya@mbeinfo.hu

OTTHONÁPOLÁS

A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 2005. január 

1-jétől működteti Otthoni Szakápolási Szolgálatát. A 

szolgáltatás kórházi/intézeti ellátást kiváltó szolgálta-

tás. A szolgálat Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

(NEAK) finanszírozási szerződéssel rendelkezik. Ellátási 

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

Jogosultak

Mindazon személyek, akik mozgásukban akadályozottak és a 

területi illetékes szakrendelői ellátást nem tudják igénybe venni. 

Térítési díj

Az NEAK  finanszírozás keretében nyújtott szolgáltatások az 

igénybe vevő részére térítésmentesek.

Igénybevétel

Szakápolás (sebellátás, mobilizálás-mozgatás, segédesz-

köz-használat tanítása) igényénél háziorvoson keresztül szaká-

polási szolgálat értesítése. 

Szakirányú tevékenységek (gyógytorna, logopédia) esetén 

szakorvosi javaslattal.

Tevékenységeink:

SZOLGÁLTATÁSAINK

• szondán át történő tápláláshoz és folyadékbevitelhez kapcso-

lódó szakápolási tevékenység végzése és megtanítása; 

• a gégetubus tisztítása, betét cseréje, a tevékenység megtaní-

tása;

• állandó katéter (vizeletelvezető cső) cseréjéhez, hólyagöblí-

téshez kapcsolódó szakápolási feladatok;

• az intravénás folyadék- és elektrolit pótlás, szájon át gyógy-

szer beadáshoz fűződő szakápolási feladatok; 

• baleseti és egyéb műtétek utáni szakápolási feladatok, testi 

higiéné biztosítása (fürdetés, hajmosás, stb.), mozgás segí-

tése; 

• műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, sztomaterápia 

(bélkivezetés) és különböző célt szolgáló eszközök 

   kezelésének szakápolási feladatai, szakmaspecifikus szakápo-

lási tevékenységek műtét után; 

• felfekvések, fekélyek szakápolási feladatai; 

• betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen 

kiesett vagy csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztésé-

hez vagy pótlásához kapcsolódó szakápolási feladatok; 

• gyógyászati segédeszközök (mankó, járókeret, stb.), protézi-

sek (művégtag) használatának tanítása, mozgás és mozgatás 

eszközei, hely- és helyzetváltoztatás segítése; 

• gyógytorna – mozgásterápia, logopédia – beszédterápia; 
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Kiegészítő/NEAK által nem támogatott szolgáltatások: 

• gyógylámpák /bioptron, infra/ használata; 

• mágnesterápia; 

• masszázs.

A mozgássérült embereken kívül más, ellátásra szoruló embe-

rek számára is tudunk otthonápolást nyújtani. Szolgálatunk 

munkatársai felkérésre pályázati forrásból egészségügyi pre-

venciós napokat tartanak. Működésünk során kerületi szerve-

zeteinket rendszeresen látogatjuk. Pályázati forrásokból kie-

gészítő szolgáltatások nyújtására van lehetőség. Egyesületünk 

rendezvényein felvilágosító, megelőző munkát végzünk.

További információ:  Borosné Drexler Mónika – szolgálat-

vezető

telefon: 06 70 366 9585, e-mail: otthonapolas.mbe@freemail.hu

SORSTÁRSI TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT

Egyesületünk szakképzett munkatársa sorstársi tanács-

adást nyújt a hozzá fordulóknak hétfőtől szerdáig iro-

dánkban, személyesen és telefonon is. 

A tanácsadás lényege, hogy odafigyeléssel és probléma-megol-

dási módszerek alkalmazásával segítsünk sorstársunkon. A leg-

több ember képes megoldani a mindennapi életben felmerülő 

problémáit, ha ehhez segítséget kap. A tanácsadást egyesüle-

tünk fogyatékossággal élő tanácsadója végzi, aki saját tapaszta-

latai alapján hiteles módon tud segítséget, információs tanács-

adást nyújtani. Munkatársunk a birtokába került információkat 

minden esetben szigorúan bizalmasan kezeli!

Sokan elfogadják ugyan egészségi állapotukat, de az ezzel járó 

mindennapos kihívásokat, korlátaikat, elszigeteltségüket nehe-

zen viselik. Nem, vagy alig tudják elhagyni otthonukat, család-

tagjaik dolgoznak, máshol élnek. Ilyen esetekben a hozzánk for-

dulóknak tájékoztatást adunk arról, hogy milyen lehetőségek 

állnak rendelkezésükre az adott élethelyzetben, milyen állami 

támogatásokra, ellátásokra lehetnek jogosultak. Tájékoztatást 

adunk egyesületünk szolgáltatásairól (gyógyászati segédeszköz 

kölcsönzés, támogató szolgáltatás, otthonápolás stb.) és a kerü-

leti csoportjainkhoz való csatlakozási lehetőségről is. 

2017-ben 112 főnek nyújtottunk személyes sorstársi tanács-

adást. A tanácsadás során életvezetési, lakás-akadálymentesí-

tési kérdésekkel, fogyatékossági támogatással és rokkantsági 

ellátással, valamint munkavállalással, álláskeresési kérdésekkel 

fordulnak hozzánk a legtöbben. Összességében elmondható, 

hogy a hozzánk forduló sorstársaknak sikerül a mindennapi 

életvitelben segítséget nyújtani. Akiknek mi nem tudunk meg-

felelően segíteni, más támogató szolgálathoz, illetve más szol-

gálathoz irányítjuk, tehát ők sem maradnak segítség nélkül.

Sorstársi tanácsadónk:  Pencsev-Kolev Anett

telefon: 06 1 329 5299, email: pencsev.anett@mbeinfo.hu

SEGÉDESZKÖZ-KÖLCSÖNZÉS

Egyesületünk mechanikus kerekesszéket, járókeretet, 

kerekes járókeretet (rollátor), botot, mankót kölcsö-

nöz. A leggyakrabban kerekesszéket szoktak igé-

nyelni, ehhez 20 000 forint letéti díj szükséges, a 

kölcsönzési díj pedig 1000 forint/hét. A rollátor 

letéti díja 5000 forint, havi bérleti díja szintén 

5000 forint. Járókeret, bot, mankó esetén le-

téti díj nincs, a kölcsönzés díja havi 1000 forint. További infó: 

az egyesületben személyesen, vagy a pestikozpont@mbeinfo.

hu email címen, illetve a 06 1 329 5299-es telefonszámon.

ÜDÜLÉS KEDVEZŐ ÁRON AZ ALBERTIRSAI 

A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete akadálymentes 

albertirsai pihenőháza rendkívül kedvező áron, a csodás 

gyógyvizű strand közelében idén is várja a pihenni vá-

gyókat. Üdülőnk részt vesz az Erzsébet-programban is! 

Akadálymentes üdülőnkben hat darab, három ágyas szoba áll 

a vendégek rendelkezésére. Két-két szobához tartozik egy hű-

tőszekrénnyel felszerelt előtér, egy zuhanyzós fürdőszoba és 

akadálymentes WC. Minden szobában van televízió. Az üdülő-

höz tartozik még egy teljesen felszerelt étkezőkonyha és egy 

kerti bútorokkal ellátott terasz, emellett bográcsolási, szalon-

nasütési lehetőség is adott. Akadálymentes parkolás biztosí-

tott. Az üdülő csendes, idősebb házaspárok és kisgyerekes csa-

ládok számára is ideális. 

Az albertirsai strand vize jót tesz a mozgásszervi megbetegedé-

seknek

Az albertirsai strand gyógyvize elsősorban mozgásszervi meg-

betegedésben, ízületi bántalmaktól szenvedők részére ajánlott. 

A strandon van gyermek- és úszómedence is. A fürdő területén 

az akadálymentes közlekedés megoldott, a medencéknél víz-

beemelő szerkezet nincs, segítséggel használhatók. 

PIHENŐHÁZUNKBAN
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Áraink 2018-ban

Szállás

3 éves korig ingyenes

3-14 éves gyermek: 1 000 Ft/fő/nap 

Felnőtteknek: 3 000 Ft/fő/nap 

Egyesületi tagoknak: 2 000 Ft/fő/nap

Szállás félpanziós ellátással: 4 500 Ft/fő/nap

Szállás teljes ellátással: 5 000 Ft/fő/nap

Kedvezményes strandbelépő MEOSZ-igazolvánnyal: 900 Ft/fő 

(2017. évi ár)

Pihenőházunkban a tavalyi szezonban 113 fő több mint 1700 

vendégéjszakát töltött el. Az Erzsébet-program keretében 

nagycsaládos vendégeink is érkeztek szép számban. Nyara-

lónk kihasználtsága a 2016-os évhez képest kismértékben nőtt. 

Négy hónapig gondnokot alkalmaztunk, az önkormányzattal 

történő megállapodás keretében. 

További infó, foglalás:  Pencsev-Kolev Anett

email: pestikozpont@mbeinfo.hu;  telefon: 06 1 329 5299

JOGSEGÉLY

Hosszú idő telt el azóta, hogy egyesü-

letünk támogatást kapott arra, hogy 

jogi segítséget nyújtson tagjainknak, 

a hozzánk forduló mozgássérült, fo-

gyatékos embereknek, akik ritkán 

engedhetik meg maguknak, hogy 

kérdéseikkel ügyvédhez forduljanak. 

2017-ben az Emberi Erőforrások Mi-

nisztériuma támogatásával végre si-

került elindítanunk jogsegély-szolgál-

tatásunkat, amelyet Dr. Pátkai András 

Gyula ügyvéd nyújt. 

Jogsegélyszolgálatunkat főként rászorulók, mozgássérült emberek 

keresik fel. Dr. Pátkai András Gyula a Hírmondónak elmondta: az 

érintettek számára a különböző ellátásokra vonatkozó eljárások 

zavarosak. Nehezen tudnak különbséget tenni a különböző típusú 

ellátások és a sokféle szakvélemény között. Az ügyfelek jellemzően 

a mozgássérült parkolási igazolvánnyal, a megváltozott munkaké-

pességű személyek ellátásaival, a fogyatékossági támogatással, az 

özvegyi és az árvasági ellátással kapcsolatban kértek segítséget. 

Ezen belül is a közigazgatási döntésekkel szembeni jogorvoslat 

lehetősége után érdeklődtek leginkább. A megkeresések másik 

része polgári jogi ügyekben történt: öröklés (végrendelkezés, tar-

tási és öröklési szerződések), kártérítés (műhiba perek), társasházi, 

illetve gondnoksági kérdések. 

Az ügyvéd hozzátette: tapasztalata szerint a szolgáltatást 

igénybe vevők nem ismerik jogaikat és kötelezettségeiket, jo-

gi tanácsadást saját erőből nagyon nehezen tudnak igénybe 

venni és állapotuk miatt nem is nagyon mernek, ezért is fontos 

a segítségnyújtás és az ilyen tematikájú képzések szervezése. 

Ugyanakkor a hatósági ügyintézők képzése is fontos lenne, a 

hozott döntések ugyanis nem minden esetben felelnek meg az 

előírt tartalmi követelményeknek (indokolási kötelezettség), és 

olykor látható, hogy ők sem mindig naprakészek.

A szolgáltatás keretében az ügyfelek szakszerű jogi tanácsot 

kaphatnak jogaik érvényesítése és jogvitáik megoldása érdeké-

ben, illetve az ügyükben irányadó eljárási rendekről, jogorvos-

latokról, valamint az egyes megoldási lehetőségekről stb.

A jogi területek, amelyekben segítséget nyújtunk:

I.  Fogyatékosságot, mozgáskorlátozottságot érintő eljárások:

   a) fogyatékossági támogatás

    b) megváltozott munkaképességűek ellátásai

   c)  szociális ellátások

   d) parkolási igazolvány

   e) lakás-akadálymentesítési támogatás

II. Munkajogi tanácsok

III. Családi jogi tanácsok

IV. Öröklési jogi tanácsok

V. Közigazgatási hatósági eljárások

Figyelem: a jogsegély-szolgáltatás az egyes ügyekben, 

eljárásokban való jogi képviseletet nem foglalja magá-

ba, az külön ügyvédi megbízás tárgyát képezi!

Az ingyenes szolgáltatás igénybe vehető telefonon és e-mailen, 

valamint – előre egyeztetett időpontban – személyes ügyfélfo-

gadás keretében. 

Telefon: +36 1 329 5299, E-mail: pestikozpont@mbeinfo.hu

Dr. Pátkai András Gyula jogi képzést is tartott egyesületünknek-

Tájékoztatás a 2018-as jogszabályi változásokról

Dr. Pátkai András Gyula
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Eljárásokra irányadó szabályok

A 2018-as év jelentősebb változásokat hozott az egyes eljárá-

sokra irányadó szabályokat illetően. 

Hatályba lépett az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

törvény (Akr.), mely az egyes közigazgatási eljárások háttérsza-

bályát adja, továbbá új szabályozóként megjelent a közigaz-

gatási perekre vonatkozó közigazgatási perrendtartásról szóló 

törvény. A perrendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell 

alkalmazni azokban az ügyekben, ahol a jogszabályok bírósági 

út igénybevételét teszik lehetővé. Fontos újítás, hogy hatályba 

lépett az új polgári perrendtartásról szóló törvény is, melyet a 

polgári jogviták bírósági rendezésénél kell alkalmazni.

A bírósági eljárások kapcsán meg kell említeni azon változást, 

mely szerint a keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya van 

a fogyatékossági támogatással kapcsolatos ügyekben, vagyis 

leegyszerűsítve: a döntés a bíróság általi elbírálásig nem hajt-

ható végre.

A súlyosan mozgássérült személyek 

közlekedési kedvezményeire vonatkozó 

változások

A mozgássérült embereket érintő jogszabályok tekintetében a 

legfontosabb változás a gépjárműszerzési támogatás esetén a 

kötelező hitelfelvétel eltörlése. A jogalkotó eltörölte a kölcsön-

szerződés kötésére irányadó szabályokat, és helyette bevezette 

az új autó esetében a közreműködő szervezettel vagy annak a 

konzorciumi szerződésben megjelölt tagjával; újnak nem mi-

nősülő gépjármű esetén az autókereskedővel kötendő adásvé-

teli szerződést. 

Azaz 2018. január 1-jétől a támogatottak már kölcsön felvétele 

nélkül használhatják fel a támogatást, a fennmaradó vételárat 

pedig (a kiírt vételárból levont támogatás után fennmaradó 

összeget) saját forrásból, például megtakarításból, családi köl-

csönből, személyi kölcsönből stb. egyenlíthetik ki. 

Ehhez igazították az eljárási szabályokat is: a szerzési támogatás 

jogosultja jár el a személygépkocsi forgalomba helyezésére, il-

letve tulajdonjogának átírására irányuló eljárásban, valamint ő 

kezdeményezi az elidegenítési tilalom állam javára történő be-

jegyzését a járműnyilvántartásba. Fontos azonban megjegyez-

ni, hogy ezzel a lehetőséggel csak a 2017. december 31-ét kö-

vetően kiadott támogatást megállapító határozatok esetében 

lehet élni.

Szintén a súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményeihez kapcsolódó változás, hogy a mozgásában 

korlátozott személy parkolási igazolványnak kiadására irányu-

ló eljárás új ügyintézési határideje 20 nap, vagyis a kérelem 

benyújtását követően a hatóságnak a korábbi 15 nap helyett 

immár 20 nap áll rendelkezésére, hogy a kérelem tárgyában 

döntsön.

Változások a munka törvénykönyvében

Új elem, hogy a munka törvénykönyvében a jogalkotó definiál-

ta, hogy kit tekint megváltozott munkaképességű személynek. 

Ennek alapján a megváltozott munkaképességű személynek 

minősül a törvény alkalmazásában a rehabilitációs hatóság 

vagy jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján

la) akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komp-

lex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű,

lb) aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelke-

zik, az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, ha-

tósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatálya alatt,

lc) akinek a munkaképesség-csökkenése 50-100 százalékos 

mértékű, az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt, vagy

ld) rokkantsági ellátásban részesül.” [Mt. 294. § (1) bek. l) pont].

Ismételten megállapítható a rehabilitációs 

ellátás

Kiemelendő változás továbbá az, hogy a rehabilitációs ellátás 

– a rehabilitációs hatóság komplex minősítésében foglalt kö-

rülményekre tekintettel – a jogosultsági feltételek fennállása 

esetén ismételten megállapíthatóvá válik.

Kivételes rokkantsági ellátást vezettek be

Bevezetésre került a kivételes rokkantsági ellátás, amely külö-

nös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén álla-

pítható meg, a központi költségvetésről szóló törvényben meg-

határozott keretek között, annak a megváltozott munkaképes-

ségű személynek 

a) akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 

az egészségi állapota 50 százalékos vagy kisebb mértékű,

b) akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alap-

ján a rehabilitációja nem javasolt, vagy rehabilitálható, de a 

kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelem benyújtásának 

TÁJÉKOZTATÁS A 2018-AS JOGSZABÁLYI 
VÁLTOZÁSOKRÓL
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időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátra-

levő időtartam az 5 évet nem haladja meg,

c) akinek a megváltozott munkaképességű személyek ellátása 

iránti kérelmét a meghatározott biztosítási idő hiánya miatt el-

utasító döntés véglegessé vált, és e döntésben foglaltak szerint 

rendelkezik a szükséges biztosítási idő legalább felével,

d) aki keresőtevékenységet nem végez és

e) aki rendszeres pénzellátásban nem részesül.

Mivel meghatározott keretből történik az ellátás kiosztása, ezért 

a törvény kimondja, hogy a kérelmezők körében előnyben kell 

részesíteni azt, aki a meghatározott biztosítási idő legalább 90 

százalékával rendelkezik. 

Időskorúak járadéka

Kiemelendő idei változást hozott még a szociális törvény is, 

mely bevezette az időskorúak járadékát. Az időskorúak járadéka 

a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező idősko-

rú személyek részére nyújtott támogatás. A járadékot a járási 

hivatalnál lehet kérni, aki ellátásban részesíti 

a) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját 

és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján szá-

mított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregsé-

gi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 85%-át,

b) az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 

75 évesnél fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-

szegének 100%-át,

c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi 

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 135%-át.

Dr. Pátkai András Gyula

Bizonyos ellátásokat például egymás mellett nem lehet igény-

be venni, vagy meghatározott eljárások jövedelemi viszony-

hoz kapcsolódnak stb. Sokan viszont azzal sincsenek tisztában, 

hogy milyen ellátások is vannak, és azok hogyan épülnek egy-

másra, ezért jelen írásban a szociális ellátások rendszerét igyek-

szem bemutatni.

Alaptörvényünk XIX. cikke deklarálja a szociális biztonsághoz való 

jogot, mely szerint Magyarország arra törekszik, hogy minden ál-

lampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, 

rokkantság, fogyatékosság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül 

bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár 

törvényben meghatározott támogatásra jogosult. Tehát az államnak, 

vagyis közelebbről az állam központi szerveinek és a helyi önkor-

mányzatoknak a feladata a szociális ellátás feltételeinek biztosítása, 

azonban kiemelendő, hogy ez a kötelezettség csak az egyének ön-

magukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért 

viselt felelősségén túl áll fent. 

Az állam a szociális hatáskört gyakorló szerveken keresztül nyújtja 

a szociális ellátásokat, melyek lehetnek pénzbeli szociális ellátások, 

természetbeli ellátások, valamint szociális szolgáltatások.

A pénzbeli ellátásokat az állam a jövedelem kiegészítésére, 

pótlására folyósítja az arra jogosultak számára, melyek a követ-

kezők:

a) időskorúak járadéka

b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás

c) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás

d) ápolási díj

e) kiemelt ápolási díj

f ) emelt összegű ápolási díj.

A fenti ellátásokat a járási hivatal állapíthatja meg.

A helyi önkormányzat képviselő-testülete az irányadó tör-

vény alapján egyedül a települési támogatás megállapításá-

ra jogosult, azonban nem tilos számára, hogy saját költségve-

tése terhére egyéb ellátást is nyújtson. Ezért minden esetben 

célszerű a helyi (kerületi) önkormányzatnál érdeklődni, és ez az 

oka annak is, hogy egyes kerületek eltérő támogatásokat nyúj-

tanak a kerület lakosai számra. Összességében a fent felsorolta-

kat együttesen szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátá-

soknak nevezzük.

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDSZERE
Az Egyesület munkatársainak gyakran teszik fel a következő kérdést: „Milyen ellátásokra 

vagyok jogosult? A kérdés megválaszolása azonban nem egyszerű, hiszen sokban függ a 

kérdező egyéni körülményeitől, és mindenki jól tudja, hogy a legapróbb részlet is jelentősen 

befolyásolhatja a pontos választ. 
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Emellett az állam természetben nyújthatja a következő ellátá-

sokat:

a) alanyi közgyógyellátás

b) normatív közgyógyellátást

c) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

d) köztemetés

A szociális rendszer harmadik eleme a személyes gondosko-

dást biztosító ellátások, melyeket az állam, valamint az ön-

kormányzatok a szociálisan rászorultak részére biztosítanak. A 

személyes gondoskodást biztosító ellátások magukban foglal-

ják a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat.

Szociális alapszolgáltatások

a) a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,

b) az étkeztetés,

c) a házi segítségnyújtás,

d) a családsegítés,

e) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

f ) a közösségi ellátások,

g) a támogató szolgáltatás,

h) az utcai szociális munka,

i) a nappali ellátás

Szakosított ellátások

a) az ápolást, gondozást nyújtó intézmény (az idősek otthona, 

a pszichiátriai betegek otthona, a szenvedélybetegek ottho-

na, a fogyatékos személyek otthona, valamint a hajléktalanok 

otthona)

b) a rehabilitációs intézmény (a pszichiátriai betegek, a szenve-

délybetegek, a fogyatékos személyek, a hajléktalan szemé-

lyek rehabilitációs intézménye)

c) a lakóotthon (fogyatékos személyek lakóotthona; pszichiát-

riai betegek lakóotthona; szenvedélybetegek lakóotthona)

  [az a)-c) pont együtt: tartós bentlakásos intézménynek hívják],

d) az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (időskorúak gon-

dozóháza; fogyatékos személyek gondozóháza; pszichiátri-

ai betegek átmeneti otthona; szenvedélybetegek átmeneti 

otthona; éjjeli menedékhely; hajléktalan személyek átmeneti 

szállása)

  [az a)-d) pont együtt hívják bentlakásos intézmény]

e) a támogatott lakhatás,

f ) az egyéb speciális szociális intézmény.

A fent felsorolt ellátások részletes szabályait az 1993. évi III. tör-

vényben tartalmazza, de rengeteg tájékoztató anyagot találha-

tunk az interneten, illetve tájékozódhatunk a területileg illeté-

kes járási hivatalnál is.

Az irányadó építési szabályok előírják, hogy egyes telkek és 

építmények rendeltetésszerű használatához mennyi gépjármű 

elhelyezését biztosító parkolóhelyet kell kialakítani. (Ezen meg-

határozásokat az OTÉK 4. számú melléklete tartalmazza.) Az így 

meghatározott számú parkolóhelyek esetén viszont előírás, 

hogy minden megkezdett 50 várakozóhelyből legalább egyet 

a mozgásukban korlátozottak részére kell kialakítani. Viszont az 

is előírás, hogy ezekből legfeljebb négy helyezhető közvetlenül 

egymás mellé. Kialakításuk vonatkozásában a következőket ta-

láljuk:

Útügyi műszaki szabvány (e-ÚT_03_05_12) előírás szerint az 

akadálymentes parkoló minimális szélességi mérete 3,60 m. 

Amennyiben a széles várakozóhelyek kialakítására nincs ele-

gendő hely, úgy tervezhető egy „takarékosabb megoldás”: két 

egymás mellett elhelyezett várakozóhely (2,50 m) között közös, 

1,10 m széles többletfelület.

A járda vagy gyalogút mellett, parkolósávban párhuzamosan 

elhelyezett parkolóhelyeken az általánosnál hosszabb, 6,50 

méteres megállóhelyeket kell kialakítani. Ez a várakozó autó 

mögött lehetőséget ad a kerekesszékkel való elhaladásra. A 

mozgássérült parkoló hosszát merőleges beállás esetén 5,50 

m-ben állapítják meg.

A mozgássérült parkoló felületének burkoltnak, síknak, szilárd-

nak, egybefüggő felületűnek kell lennie. A megengedett lejtése 

- a vízelvezetés miatt - nem haladhatja meg a 1,5%-ot. A járdá-

ra történő feljutáshoz az akadálymentes parkolóból maximum 

8%-os lejtésű rámpa biztosítandó.

MOZGÁSKORLÁTOZOTT PARKOLÓHELYEK KIJELÖLÉSE
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A Kresz alapján a mozgáskorlátozottak gépjárművei részé-

re fenntartott várakozóhelyet jelölő kiegészítő tábla ábrája 

(kerekesszékes piktogram) útburkolati jelként önállóan is 

alkalmazható. Az útburkolati jelek vonatkozásában érde-

mes tudni, hogy azokat az éjszakai láthatóság érdekében 

általában fényvisszavető kivitelben kell létesíteni, viszont ez 

mellőzhető – a jogszabály szóhasználatában – „a mozgás-

korlátozottak jelképénél”. Az útburkolati jelek úton történő 

létesítéséért, fenntartásáért és eltávolításáért az út kezelője 

a felelős.

Az út kezelője lehet:

a) a koncessziós szerződés alapján működtetett országos vagy 

helyi közút tekintetében a koncessziós társaság;

b) országos közút vonatkozásában a miniszter döntése alap-

ján a fenntartásra, a fejlesztésre és a fejlesztéssel összefüggő 

üzemeltetésre alapított költségvetési szerv, vagy olyan gaz-

dálkodó szervezet, amelyben az állam 100%-os részesedéssel 

rendelkezik vagy

c) helyi közutak tekintetében a helyi önkormányzat, vagy a 

fenntartásra, a fejlesztésre és a fejlesztéssel összefüggő üze-

meltetésre alapított költségvetési szerv, vagy olyan gazdálko-

dó szervezet, amelyben a helyi önkormányzat 100%-os része-

sedéssel rendelkezik;

d) a magánutak tekintetében annak a területnek a tulajdo-

nosa, amelyen a magánút van; állami tulajdonban levő 

ingatlanon fekvő magánút esetében tulajdonosnak az 

ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett kezelő (használó) te-

kintendő;

Ez Budapest esetén a Budapest Közút, azon belül a For-

galomtechnikai igazgatóság az illetékes, így a kérelme-

ket hozzá kell benyújtani.

Figyelemmel azonban arra, hogy Budapesten nem csak utak 

(köz- és magánutak) vannak, hanem egyéb olyan területek is, 

amelyeken szintén vannak tervezett vagy nem tervezett parko-

lóhelyek, minden esetben célszerű az igénylés benyújtása előtt 

tisztázni, hogy az a terület (parkolóhely), ahova a mozgáskorlá-

tozott parkolóhelyet szeretné kijelöltetni, kinek a tulajdonában 

áll (pl. magántulajdon, társasház, önkormányzat). A kérdésben 

ugyanis csak a terület tulajdonosa, vagy annak meghatalma-

zottja fog tudni dönteni.

Tehát, ha a terület (parkolóhely) a társasház tulajdonában áll, úgy a 

társasház közgyűléséhez kell a fordulni, ha a terület az önkormány-

zat tulajdonában áll, akkor hozzájuk, út esetén, ahogy azt fentebb 

írtam, budapesti kerületek esetében a Budapest Közúthoz.

Fontos megjegyezni, hogy amennyiben a tulajdonos ki is jelöl 

mozgáskorlátozott parkolóhelyet, az nem jelent kizárólagosságot, 

vagyis azon a helyen bárki, aki rendelkezik parkolási igazolvánnyal, 

jogszerűen megállhat, várakozhat. Ebben az esetben a helyfogla-

lás elsődlegessége érvényesül, azaz aki előbb odaér, az parkol.

Ennek oka, hogy ezeket a parkolóhelyeket nem névre szóló-

an hozzák létre, hanem a parkolási igazolvánnyal rendelke-

ző közösség számára. Tulajdonosi döntés esetén annak sincs 

akadálya, hogy a kijelölt parkolóhely névre szóló (rendszám-

mal ellátott) legyen, de ebben a tulajdonosnak kell döntenie. 

Önkormányzati tulajdon (köztulajdon) esetén azonban ennek 

jogszabályi akadályai vannak, ezért szinte biztos, hogy az ilyen 

tartalmú kérelmet vissza fogják utasítani.

A Budapest Közút elérhetőségei:

email: budapestkozut@budapestkozut.hu, tel: 06 1 459 6857

levélcím: 1115 Budapest, Bánk Bán u. 8-12.

honlap: www.budapestkozut.hu

A jogsegélyszolgálathoz érkezett megkeresések alapján az 

alábbiakra érdemesnek tartjuk felhívni a tagság figyelmét. 

Bármilyen eljárást is kezdeményezünk a hatóságnál, annak le-

zárásaként valamilyen döntés fog születni. A döntés formáját 

tekintve változó lehet, eljárásjogilag vagy határozatot, vagy 

végzést kapunk. Fő szabály szerint az ügy érdemében a ható-

ság határozatot hoz, az eljárás során pedig végzéseket. 

Van olyan eljárás is, ahol formális döntés nem születik, mert 

nincs rá szükség (pl. nyilvántartásba vétel), vagy egy hatósági 

bizonyítványt állít ki a hatóság. Ezeket is „határozatnak” tekint-

hetjük, megjelenésüktől függetlenül.

A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. 

Végzés ellen önálló jogorvoslatnak csak akkor, ha azt törvény 

megengedi. Egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a 

határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés el-

len igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

Formális döntés esetén a jogorvoslat lehetőségét maga a 

döntés rendelkező (indokolás előtti) része tartalmazza, mely 

JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÁS
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pontosan meghatározza, hogy hova és mennyi időn belül kell 

benyújtani a kérelmünket.

A jogorvoslati eljárások a következők:

– kérelemre induló jogorvoslati eljárások

  a) a közigazgatási per (korábban: bírósági felülvizsgálat)

  b) a fellebbezési eljárás.

– hivatalból induló jogorvoslati eljárások

  a) a döntés módosítása vagy visszavonása a hatóság saját ha-

táskörében,

b) a felügyeleti eljárás,

c) az ügyészségről szóló törvény szerinti ügyészi felhívás és fel-

lépés nyomán indított eljárás.

A jogorvoslati idő akkor kezdődik, amikor a döntést közölték 

velünk, vagyis amikor azt a postán átvettük. A határidő utolsó 

napja pedig az a nap, amikor a tájékoztatóban megjelölt hatá-

ridő – fellebbezés esetén jellemzően 15 nap, bírósági felülvizs-

gálat esetén 30 nap – letelik. 

Egy jó tanács: minden esetben fontos, hogy jegyezzük fel azt 

a dátumot, amikor a döntést átvettük! Így pontosan számon 

tudjuk tartani a jogorvoslati határidő lejártának napját. Ez azért 

lényeges, mert egy nap késés is a jogorvoslati kérelmünk eluta-

sítását jelentheti!

Dr. Pátkai András Gyula

MI MENNYI 2018-BAN?
A 2017. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások minimuma

Öregségi nyugdíj legkisebb összege 168/1997. (X.6.) Korm. r. 11. § 28.500,-Ft/hó

Árvaellátás legkisebb összege 168/1997. ( X.6.) Korm. r. 64/D. § 24.250-Ft/hó

Saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 

együttfolyósítási összeghatára 2018. január 1-jétől 168/1997. (X.6.) Korm. r. 

62. § (7) bek.

91.080,-Ft/hó

Rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege – foglalkoztathatóság 

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

a)pont,  327/2011. (XII. 29.) Korm. r. 8/A. §

alapösszeg (98.890,-Ft) 30%-a-

29.667,-Ft/hó

Rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege –tartós foglalkoztatási 

rehabilitáció  2011. évi CXCI. tv. 9. § (1) bek. b) pont, (2) bek. b) pont, 327/2011. 

(XII. 29.) Korm. r. 8/A. §

alapösszeg (99.890,-Ft) 40%-a

39.556,-Ft/hó

Rokkantsági ellátás minimális összege – rehabilitációja nem javasolt, egész-

ségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azon-

ban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott 

egyéb körülményei miatt foglalkoztatási rehabilitációja nem javasolt,  2011.évi 

CXCI. tv. 12. § (1) bek. a) és (2) bek. a), 327/2011. (XII. 29.) Korm .r. 8/A. §

alapösszeg (99.890,-Ft) 30%-a –

29.667,-Ft/hó

Rokkantsági ellátás minimális összege – rehabilitációja nem javasolt, egész-

ségi állapota alapján tartós foglalkoztatási rehabilitációt igényel, azonban a 

komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb 

körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt,  2011. évi CXCI. tv. 12. 

§ (1) bek. b) és (2) bek b)., 327/2011. (XII. 29.) Korm. r. 8/A. §

alapösszeg (98.890,-Ft) 45%-a –

44.501,-Ft/hó

Rokkantsági ellátás minimális összege – rehabilitációja nem javasolt, kizáró-

lag folyamatos támogatással foglalkoztatható, 2011.évi CXCI. tv. 12.§ (1) bek. c), 

(2) bek. c)., 327/2011. (XII. 29.) Korm. r. 8/A.§

alapösszeg (98.890,-Ft) 50%-a –

49.445,-Ft/hó

Rokkantsági ellátás minimális összege – rehabilitációja nem javasolt, egész-

ségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes 2011. évi 

CXCI. tv. 12. § (1) bek. d), (2) bek d)., 327/2011. (XII. 29. Korm. r. 8/A.§

alapösszeg (99.890,-Ft) 55%-a –

54.390,-Ft/hó
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Családi pótlék 

(CSP) 1998. évi 

LXXXIV. tv. (Cst.) 

11. § (1) bek. 

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

tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos  gyermeket nevelő család esetén, valamint intézményben (gyer-

mekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben) élő, továbbá 

nevelőszülőnél elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után tartósan beteg vagy sú-

lyosan fogyatékos gyermekenként 23.300,-Ft/hó

tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan beteg, illetve sú-

lyosan fogyatékos gyermekenként 25.900,-Ft/hó 

saját jogán nevelési ellátásra jogosult tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos esetén, ha nem nevelőszülő-

nél és nem intézményben él, az ilyen személy után személyenként 20.300,-Ft/hó

a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, to-

vábbá nevelőszülő által nevelt nem tartósan beteg és nem súlyosan fogyatékos gyermek, valamint a Gyvt. 72. 

§ (1) bek. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását en-

gedélyező határozatban megjelölt személy, valamint a saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult személy 

esetén az ilyen gyermek, illetve jogosult után személyenként 14.800,-Ft/hó 

Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások

Szociális ellátások

Egészségkárosodási 

és gyermekfelügyeleti 

támogatás (EGYT) 

1993.évi III. tv. (Szoc.tv.) 

37.§ (1), (4) bek.  

Jogosult Havi összege

Az az aktív korúak ellátására jogosult sze-

mély, aki az ellátásra való jogosultság kez-

dő napján 

a) egészségkárosodott személynek

    minősül, vagy

 b) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel, 

     - feltéve, hogy a családban élő gyerme-

kek valamelyikére tekintettel más személy 

nem részesül a Cst. szerinti gyermekgon-

dozási támogatásban, gyermekgondozási 

díjban, csecsemő gondozási díjban – és a 

gyermek ellátását napközbeni ellátást biz-

tosító intézményben (Gyvt. 41. § (3) bek.), 

illetve nyári napközis otthonban, óvodá-

ban vagy iskolai napköziben nem tudják 

biztosítani.  

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás havi 

összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult csa-

ládja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja 

meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb 

összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészség-

biztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 90%-át 

azzal, hogy ha az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 

támogatásra jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyet-

tesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a rend-

szeres szociális segély összege nem haladhatja meg a nettó köz-

foglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás összegének különbözetét. A családi jövedelemhatár 

összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó 

arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összege 95%-ának (2018-ban az öregségi nyugdíj-

minimum 95%-a: 27.075,-Ft) szorzatával.

Foglalkoztatást he-

lyettesítő támogatás 

(FHT) 1993. évi III. tv. 

(Szoc.tv.) 35. §

Jogosult Havi összege

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 

jogosult az a személy, akinek az aktív ko-

rúak ellátására való jogosultságát megál-

lapították, kivéve azt, aki EGYT-re jogosult 

(a fent hivatkozottak szerint).

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

80%-a:

(2018-ban 22.800,-Ft/hó)
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Időskorúak járadéka 

1993. évi III. tv. (Szoc.tv.) 

32/B (1) bek., és 32/C. §

Jövedelemmel nem rendelkező 

jogosult

Havi összege

a reá irányadó nyugdíjkorhatárt beöltött sze-

mély, akinek saját és vele együtt lakó házastár-

sa, élettársa jövedelme alapján számított egy 

főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-

gének 85%-át,

a)

a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 85%-a:

(2018-ban 24.225,- 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 mindenko-

ri legkisebb összegének 100%-át,

b)

a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 100%-a:

(2018-ban 28.500,-Ft/hó) 

az egyedülálló, 75. életévét betöltött sze-

mély, akinek havi jövedelme nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-

kisebb összegének 135%-át.

c)

a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 135%-a:

(2018-ban 38.475,-Ft/hó

Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának havi összege a fentiek 

szerint járó összeg és a jogosult havi jövedelmének a különbözete, de legalább 1.000,-Ft.

Ápolási díj

2017. évi C. tv. (Költség-

vetési tv.) 65. § (2) bek. 

b) pont és 1993. évi III. tv. 

(Szoc. tv.) 44. §

Jogosult Havi összeg

Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó 

(Ptk.8:1.§ (1) bek. 2. pontja), ha állandó és 

tartós gondozásra szoruló

- súlyosan fogyatékos, vagy

- tartósan beteg 18 év alatti

személy gondozását, ápolását végzi 

(Szoc. tv. 41. § (1) bek.)

Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 100%-a: 

32.600,-Ft

Kiemelt ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, 

ha 

- komplex minősítés alapján a megválto-

zott munkaképességű személyek ellátá-

sairól és egyes törvények módosításáról 

szóló 2011.évi CXCI. tv. (továbbiakban_ 

Mmtv.) 3. § (2) bekezdés b) pont bd) al-

pontja szerinti minősítési kategóriába so-

rolt személy, vagy

- olyan szermély gondozását, ápolását 

végzi, aki után súlyos betegsége vagy fo-

gyatékossága miatt magasabb összegű 

családi pótlékot folyósítanak  (Szoc. tv. 43. 

§ (1) bek.)

a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 180%-a

(kiemelt ápolási díj):  58.680,-Ft

Emelt összegű ápolási díjra jogosult hoz-

zátartozó, ha a fokozott ápolást igénylő 

súlyosan fogyatékos személy gondozását, 

ápolását végzi és a kiemelt ápolási díj 

feltételeinek nem felel meg.

(Szoc. tv. 43/A. § (1) bek.)

a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 150%-a

(emelt összegű ápolási díj): 48.900,-Ft.

Forrás: Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály
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Egyesületünk Magyarországon egyedülálló módon 2013 októ-

berében létrehozta az Egyetemes Tervezés Információs és Kuta-

tóközpontot (ETIKK), melynek célja annak a tervezési módszer-

nek a bemutatása és elterjesztése, amely mindenki, így a fogya-

tékos személyek igényeit is figyelembe veszi. 

A központban egyetemes tervezés és akadálymentesítési ta-

nácsadást nyújtunk, a tervezők, gyártók részére rehabilitációs 

szakmérnök vezetésével különböző fogyatékossággal élő mun-

katársakkal tesztcsoportot biztosítunk, munkáltatók számára 

akadálymentes munkahely-mintát mutatunk be. Emellett vál-

laljuk épületek egyetemes tervezés szerinti auditját. 

Akadálymentesítési, egyetemes tervezési tanácsadás ügyben 

további infó: 

Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont

honlap: http://www.etikk.hu/szolgaltatasaink/

email: etikk@etikk.hu, telefon: 06 1 205 3174

Központunk a tavalyi évben is számos programmal segítette az 

egyetemes tervezés módszerének terjesztését. 

Egyetemes tervezés nap

2017 februárjában nagyszabású konferenciát tartottunk, 

amelyben partnerünk volt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-

dományi Egyetem és támogatónk a Budapest 2024 Nonprofit 

Zrt. A rendezvény iránt nagy volt az érdeklődés, száznál is töb-

ben vettek rajta részt: a BME hallgatói, az építész kamarák és 

tervező irodák képviselői, döntéshozók, a fogyatékos emberek 

szervezetei nagy számban képviseltették magukat. A konferen-

cia célja volt, hogy felhívja a figyelmet az egyetemes tervezés 

módszerének, mint a társadalmi befogadás egyik fontos eszkö-

zének a jelentőségére. 

Az eseményt Szekeres Pál, a fogyatékos emberek társadalmi in-

tegrációjával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri 

biztos, Dr. Józsa János, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-

mányi Egyetem rektora, Földesi Erzsébet, a Fogyatékos Embe-

rek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT), valamint az Egyetemes 

Tervezés Információs és Kutatóközpontot működtető Mozgás-

sérültek Budapesti Egyesületének (MBE ETIKK) elnöke, és Csapó 

Balázs, a Budapesti Építész Kamara elnöke nyitotta meg. 

A konferencia kitért az egyetemes tervezés ergonómiai alap-

elveire, terjesztésének eszközeire, bevezetett a befogadó, aka-

dálymentes webtervezés rejtelmeibe. Szó volt arról, hogy miért 

éri meg egy profitorientált vállalatnak az egyetemes tervezés 

alkalmazása üzleti tevékenységében. Téma volt továbbá az 

egyetemes tervezés oktatásának helyzete hazánkban, valamint 

az, hogy miért érdemes magukat a fogyatékos embereket is be-

vonni létesítmények egyetemes tervezés szerinti auditjába. A 

Budapesti Építész Kamara azon tagjai, akik a konferencián részt 

vettek, kreditpontot kaptak. Bővebben a konferenciáról a www.

ettik.hu oldalon olvashatnak.

A „Játék Összeköt” országos befogadó 

játszótérépítő program előkészítése

A Szerencsejáték Zrt. a FESZT közreműködésével felkérte a Köz-

pontot, hogy vegyen részt három, egyetemesen tervezett ját-

szótér kialakításában, valamint egy ehhez kapcsolódó tanács-

adói szolgáltatás kialakításában. 2017-ben a projekt előkészítési 

AZ EGYETEMES TERVEZÉS INFORMÁCIÓS 
ÉS KUTATÓKÖZPONTUNK 2017-BEN

Egyetemesen tervezett játszótér látványterve
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munkái zajlottak: a Központ tájékoztató anyagokat, jó példákat, 

mintajátszótereket tett közzé honlapján; gyártókkal, tervezők-

kel, üzemeltetőkkel egyeztetett, elindította tanácsadó szolgál-

tatását és elkészített egy kézikönyvet az egyetemesen tervezett 

játszóterek létrehozásához, amely letölthető az ETIKK honlapjá-

ról: www.etikk.hu. A tervek szerint a játszóterek az idén épülnek 

meg, egy a fővárosban, kettő az ország más pontjain, a helyszí-

nek még kiválasztás alatt vannak. 

Mobility 4 EU

Az európai projekt elsődleges célja, hogy a 2030-as európai köz-

lekedés jövőképét meghatározza, cselekvési tervet alkosson és 

meghatározza a végrehajtás ütemtervét. A teljes folyamat so-

rán, amely magába foglalja a közlekedési trendek tanulmányo-

zását, a megoldási lehetőségek felkutatását, a jövőre vonatko-

zó elképzelések felvázolását, a projekt célja, hogy az érintettek 

széles rétegét bevonják a konzultációs folyamatokba. Az ETIKK 

az egyetemes tervezés és az akadálymentesítési szempontokat 

képviseli a három évig tartó projektben. 

Auditálásban, tervezésekben való részvétel

2016-ban és 2017-ben, a Budapest 2024-es olimpiai pályáza-

tához kapcsolódóan az Egyetemes Tervezés Információs és 

Kutatóközpont elkészítette tizenegy meglévő és nyolc terve-

zett sportlétesítmény egyetemes tervezés szerinti auditját. Az 

auditok során a Központ helyszíni bejárásokat és tervelemzé-

seket végzett felhasználói tesztcsoporttal és szakmérnöki veze-

téssel. Vizsgálta továbbá a Volánbusz, a Budapesti Közlekedési 

Központ (BKK) és a MÁV szolgáltatásainak akadálymentességét.

Érzékenyítő programok, előadások, 

konzultációk

Az ETIKK tavaly is tartott érzékenyítő programokat egyetemi 

hallgatóknak, a Budapesti Közlekedési Központ és a Közbeszer-

zési Hivatal dolgozóinak, kisiskolásoknak, cégeknek, szerveze-

teknek. Emellett előadásokat tartott, konzultációs lehetőséget 

biztosított a BME terméktervező, termékmenedzser hallgató-

inak és a Közlekedésmérnöki Kar hallgatóinak az egyetemes 

tervezésről. Részt vett a Liget Park Fórumon, egyeztetéseket 

folytatott a 3-as metró akadálymentesítési lehetőségeiről, a 

kapcsolódó aluljárók hozzáférhetővé tételéről. 

Konzultáció tervezőkkel

Eszköztesztelések

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala megkeresésére az Egye-

temes Információs és Kutatóközpontot tesztelt és szakmai vé-

leményt adott ki egy szemvezérlő segédeszközről, egy ún. sze-

megérről. Emellett teszteltünk akadálymentes gyermekjátéko-

kat, illetve mozgás segítő eszközöket. 

Hol csúszik félre az akadálymentesítés?

Áttekintettük a hazai jogi szabályozást az akadálymentesítés, 

egyetemes tervezés területén

Az Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont 

(ETIKK) az akadálymentesítéssel, egyetemes tervezéssel 

kapcsolatos hatályos jogszabályi környezet felmérésére 

munkaülésre hívta az érintett feleket tavaly év elején. 

Az ülés célja az volt, hogy feltárjuk, melyek azok a jogi sza-

bályozási és monitorozási hiányosságok, amelyek azt ered-

ményezik, hogy a beruházások befejezéskor sok esetben 

az előírások ellenére sem felelnek meg a hozzáférhetőségi 

követelményeknek, a fogyatékos emberek számára nem Helyszíni bejáráson az ETIKK csapata
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használhatók. A mintegy 30 fő részvételével lezajlott mun-

kaülésen előadást tartott a Miniszterelnökség Építészeti 

és Építésügyi Helyettes Államtitkársága, Budapest Főváros 

Kormányhivatala, Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, 

Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya, a Buda-

pesti Közlekedési Központ, Földesi Erzsébet, az MBE elnöke, 

Laki Tamás és Fördős-Hódy Erzsébet rehabilitációs szakmér-

nökök. Az ülésen részt vett a Budapesti Építész Kamara, az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma Fogyatékosságügyi Főosz-

tálya, a REKORE Egyesület, a Közbeszerzési Hatóság, a Bu-

dapest2024 Nonprofit Zrt., valamint a fogyatékos emberek 

szervezeteinek képviselői.

A munkamegbeszélésen elhangzott: amennyiben a fogyaté-

kos emberek szervezeteinek képviselői, valamint a rehabilitá-

ciós szakmérnökök jogszabály-módosítási javaslattal élnek, 

illetve kidolgoznak egy megfelelően működő monitorozási 

mechanizmust, a döntéshozók nyitottak ezek megvitatásra 

és a mindenki számára előnyös megoldások bevezetésére. A 

munka az ETIKK koordinációjával folytatódik.

Pályázati támogatást nyertünk az egyetemes 

tervezés népszerűsítésére

Egyesületünk támogatást nyert tavaly az egyetemes ter-

vezés megismertetésére, terjesztésére a Fogyatékos Sze-

mélyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 

(FSZK) pályázatán. A 2018 júliusáig tartó projekt kereté-

ben az ETIKK és szakértői előadásokat, érzékenyítő trénin-

geket tartanak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá-

nyi Egyetem hallgatóinak, építészeknek és közbeszerzési 

szakembereknek. A tervező hallgatók számára készül egy, 

az egyetemes tervezést bemutató online tananyag, és egy 

online kiadvány, amely az egyetemes tervezés hazai jó 

példáit, gyakorlatát lesz hivatott bemutatni. 

HAJÓKIRÁNDULÁS NAGYMAROSRA

Kétszázötvenen vettek részt tavaly augusztusban a szokásos éves hajókirándulásunkon, amelynek úticélja Nagyma-

ros volt, és amely ismét jó hangulatban telt. 

A résztvevők végigsétálhattak a Duna-korzón, a Béla-sétányon, megtekinthették az Államalapítás Emlékművét, Nepomuki Szent Já-

nos szobrát, a Lófej és Kettős Lófej alkotást és a Szent Rókus kápolnát. A hajóúton is gondoskodtunk programról: kulturális műsor 

és tombola várta tagjainkat. A helyszín, elsősorban a kikötő és annak környékének akadálymentességét az ETIKK munkatársai előze-

tesen felmérték. Az utazásra ezúttal is az akadálymentes Budapest rendezvényhajóval került sor. A tagok szállításában, segítésében 

közreműködött a támogató szolgálatunk. A hajókirándulás sokaknak nagy élményt jelentett, hisz nem mindennapi dolog, hogy sú-

lyosan mozgássérült társaink ilyen gazdag, élményekkel teli napot tudnak együtt tölteni.

EGYESÜLETI PROGRAMOK
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Bátran kijelenthetjük: azok a mozgássérült emberek, akik úgy 

döntenek, hogy csatlakoznak hozzánk, nem fognak magukra 

maradni és főként nem fognak unatkozni. Kerületi szerveze-

teink (klubjaink) ugyanis élménydús programokat szerveznek 

tagjainknak, azokat pedig, akik állapotuk miatt ezeken nem 

tudnak részt venni, rendszeresen meglátogatják, igyekezve 

őket is bevonni a klub életébe. Minden szervezetünk fontos 

feladatának tartja, hogy az otthonukat nem, vagy csak nehezen 

elhagyni tudó sorstársaink is egy szerető, törődő közösség tag-

jainak érezhessék magukat. 

Klubjaink minden jeles ünnepen összejönnek, karácsonyra ün-

nepséget szerveznek és lehetőség szerint szerény csomagot is 

osztanak a tagoknak. Segítenek a szociális ügyek intézésében, 

ellátásokkal, lakás-akadálymentesítéssel, gépjárműszerzéssel, 

mozgássérült személyek parkolásával kapcsolatos ügyekben. 

Újpesti szervezetünk karácsonyi ünnepsége

Egészségügyi, szociális, bűnmegelőzési témákban szervez-

nek előadásokat, gyógytornára, jogára, gyógymasszázsra 

nyílik lehetőség, emellett persze izgalmas, bel- és külföldi 

kirándulásokat, múzeum- és színházlátogatásokat szerveznek, 

szüreti mulatságon, közös Márton-napi libaebéden vesznek 

részt, vagy az albertirsai üdülőnkben szerveznek közös nyara-

lást, sok fürdéssel, bográcsozással. 

Gyógytorna Józsefvárosban

Ahol erre van fogadókészség, ott aktív tagjai a helyi önkor-

mányzatok szociális kerekasztalának, idősügyi tanácsának, így 

részt tudnak venni a mozgássérült, idős embereket érintő dön-

tés-előkészítésben, döntéshozatalban. 

Kedvcsinálónak néhány szervezetünk tavalyi programjaiból sze-

mezgettünk. Budavári szervezetünk ellátogatott például a Pak-

si Atomerőműbe, hazafelé pedig betértek egy jóízű halászlére 

egy közeli halászcsárdába. A Vajdahunyad-várban megtekintet-

ték az orchidea-kiállítást, kedvezményes belépővel megnézték 

az Operett Színház Cigánybáró előadását, ellátogattak az Orszá-

gos Levéltárba, megnézték Molnár Ferenc Üvegcipő c. darabjá-

nak főpróbáját a József Attila Színházban, a Műcsarnokban pe-

dig megtekintették Az első aranykor c. kiállítást. Rendszeresen 

tartanak közös éneklést, felolvasást, élménybeszámolót. 

KERÜLETI SZERVEZETEINK 2017-BEN IS SZÍNES 
PROGRAMOKAT SZERVEZTEK

TÉLAPÓ, GYERE MÁR!

A hagyományoknak megfelelően egyesületünk tavaly december 3-án is-

mét megrendezte Mikulás-ünnepségét a XIII. kerületi József Attila Műve-

lődési Központban. 

A résztvevők a Holdvilág Kamaraszínház Télapó, gyere már! című előadását láthat-

ták. A darabot Pintér Gábor ötlete alapján Tóth Tamás írta. Az ünnepségen – melyen 

több mint 160-an vettek részt – fellépett Rudolf, a rénszarvas, a Télapó és a krampu-

szok, és Danó, az erdei manó is. A gyermekek természetesen ajándékot is kaptak a 

Télapótól. 

Egyesületünk számára kiemelt fontosságú, hogy a fogyatékos gyermekeket nevelő családoknak is élményekben gazdag programo-

kat biztosítson. A programot Budapest kerületi önkormányzatai támogatták, ezúton is köszönjük. 
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Kerületi szervezeteink rendszeresen ellátogatnak az akadály-

mentes Velo tanyára, ahol lovaglásra is van lehetőség

A csoport szervezésében népszerű „székes zumba” foglalko-

zás indult, melyet Berger Mezei Veronika diplomás mozgás-

terapeuta, okleveles zumbaoktató tart, és amelyen szinte 

bárki részt vehet, ez a mozgásforma ugyanis mindenkinek 

ajánlott. 

Kőbányai szervezetünk Székesfehérvári városnézésen vett részt, 

jártak a Bory-várban, a kiskunhalasi Csipkeházban és a túrkevei 

termálfürdőben. 

Kirándulás a Bory-várban

Békásmegyeri csoportunk minden évben Párkányba kirándul. 

Lőrinci szervezetünk megemlékezett az Arany- és a Kodály év-

fordulóról, ellátogatott a Dohány utcai Zsinagógába és a Par-

lamentbe, az alcsúti hóvirágmezőre, a Nagytétényi kastélyba, 

a Fővárosi Állat- és Növénykertbe, a Fővárosi Nagycirkuszba, a 

leányfalui termálfürdőbe és közös bográcsozást is szerveztek. 

Séta az alcsúti hóvirágmezőn

Újpesti szervezetünk a helyi Lepkemúzeumban tett látogatást, 

és a gyógyvizéről híres Hajdúszoboszlóra látogatott el, de disz-

nótoros programon is részt vettek Mezőkövesden, adventkor 

pedig Mariazellbe kirándultak. 

Az Újpesti Lepkemúzeumban

Adventi kirándulás Mariazellbe

Teréz- és Erzsébetvárosi szervezetünk tavaly is megtartotta hagyo-

mányos húsvéti Nyuszi-buliját, amelyen – akárcsak a többi ünnepi 

programjukon – színvonalas műsorral szórakoztatták a résztve-

vőket. Ellátogattak a fóti Károlyi-kastélyba, Pápán a Kékfestő Mú-

zeumba és az Esterházy-kastélyba, Kalocsán megnézték az Érseki 

Könyvtárat, a főszékesegyházat, a Paprika Múzeumot, Kiskőrösön 

pedig a Petőfi Múzeumot. Ugyanezen csoportunk Dél-Erdélyben is 

járt egy hétnapos, program- és élménydús kiránduláson, amelyről 

az alábbiakban közöljük Herczlné Rohonyi Olga kerületi vezető, a 

program szervezőjének beszámolóját.

Programjaink jelentős részét a kerületi önkormányzatok támo-

gatták, amelyet ezúton is köszönünk, bízva abban, hogy támo-

gatásukkal az idén is lesz lehetőségünk hasonlóan izgalmas 

programok szervezésére. 

SZOMSZÉDOLTUNK DÉL-ERDÉLYBEN

Amit láttunk…

Vasárnap korán reggel indultunk Dél-Erdélybe. Többször megálltunk, 

rövid pihenőkre, majd utunk első állomására, Aradra érkeztünk. Az 

Aradi Vértanúk emlékművénél elhelyeztük a kegyelet koszorúját, 

majd sétáltunk a belvárosban, végül egy hangulatos kávézó teraszán 

megpihentünk. Arad nagyon szép, hangulatos városka, csak szomo-

rú látványt nyújtott, hogy az egyébként szép házak lepusztultak, el-

hanyagoltak. Folytattuk utunkat Temesvárra. A Hunyadi kastélyt, ami 

a Bánát Múzeumnak ad otthont, felújítás miatt csak kívülről tudtuk 

megcsodálni. Tovább sétálva megtekintettük a barokk római katolikus 

székesegyházat és a főtéren lévő ortodox főszékesegyházat is. Érde-

kesség Temesvárról, hogy ott volt először villanyvilágítás Európában. 
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Másnap reggel indultunk Dévára, ahol a rekkenő hőségben, né-

mi sorban állás után egy siklószerű járművel feljutottunk a vár-

ba. Kőműves Kelemen vára és a kilátás lenyűgöző volt. A szend-

vicseink elfogyasztása után tovább utaztunk Vajdahunyadra. A 

Hunyadiak ősi várának termei, még így évszázadokkal később 

is a vár régi pompájáról árulkodtak. Este érkeztünk meg a közeli 

Csernakeresztúrra, egy nagyrészt magyarlakta faluba, ahol több 

magánháznál, kis panziókban „szétszórtan” aludtunk. 

Vajdahunyad vára

Harmadnap reggel tovább indultunk Nagyszeben, Fogaras érin-

tésével Brassón át Négyfaluba. Szikrázó napsütésben érkeztünk 

Nagyszebenbe. A „Kövér toronytól” nem messze állt meg az autó-

busz, onnan felsétáltunk Nagyszeben régi főterére. A főtéri szász 

házak „szemes” tetőablakai elbűvölők voltak. Az idegenvezető is-

mertette a nagyszebeni szászok, a főtér épületeit, városházát, pa-

lotákat és történetüket. Kívülről megtekintettük a Brukenthal pa-

lotát, ami Románia egyik legnagyobb képzőművészeti gyűjtemé-

nyének ad otthont, de ott jártunkkor éppen belülről felújították, 

ezért zárva volt. A „lábas” ház mellett elsétálva, a Hazugok hídján 

át, az evangélikus székesegyházhoz értünk. A híd legendája sze-

rint, ha valaki a hídon állva hazudik, leszakad vele a híd. Ebben a 

legendában azonban a hídon tartott, négy órás Ceausescu-beszéd 

óta már nem hisznek az emberek. 

Nagyszeben

A székesegyház megtekintése után egy teraszon megpihenve 

fagylalttal, üdítővel hűsítettük magunkat. Délután Fogarasba 

értünk. A fogarasi vár többfunkciós: könyvtár és hotel mellett 

történeti és népművészeti múzeumnak is otthont ad. Ez utób-

bit meg is tekintettük. 

A Fogarasi vár díszes terme

Estére a Brassóval szinte egybeépült Négyfaluba érkeztünk. Itt 

szintén magánházakban, kis panziókban laktunk három napig. 

A következő napon Prázsmár erődtemplomát tekintettük meg. Az 

erődtemplom – amely a világörökség része – a falu népének adott 

menedéket háború esetén. Minden családnak volt egy zárható 

helyisége. A belső udvarból iskola, sütöde, mosóhelyiség és közös 

raktárak voltak megközelíthetők. Békeidőben pedig a tartós hús-

félét (füstölt sonka, szalonna stb.), ruhaneműt tárolták a családok 

a zárt ajtajú kamrákban. A következő úti célunk Sepsiszentgyörgy 

volt, ahol a Székely Nemzeti Múzeum kincseivel ismerkedtünk 

meg, többek között Gábor Áron egyik megmaradt ágyújával is. 

Délután visszamentünk Brassóba. A különböző mesterségek (tímá-

rok, posztósok, stb.) bástyáit a buszból körbeutazva tekintettük 

meg, majd elsétáltunk a főtérre. Kívülről csodáltuk meg a régi vá-

rosházát és a főtér szépen rendbe hozott épületeit, majd bemen-

tünk a „Fekete templomba”. Végül egy hangulatos teraszon üdítő, 

kávé mellett beszélgetve megpihentünk. 

Másnap a Regátban lévő Sinaiára vezetett utunk. Itt található Mi-

hály román király nyári rezidenciája, a Peles kastély, valamint nem 

messze a trónörökös pár Pelisor kastélya. A kastélyok megközelí-

tése, a hosszú gyalogút embert próbáló volt számunkra. A kívülről 

is festői Peles kastély belsejében grandiózus lépcsősorok, elegáns 

szalonok sora, csodálatos könyvtár, színházterem, hálószobák és 

mellettük a fürdőszobák, freskók, festmények tárultak elénk. Meg-

érte a fáradtságot. A Pelisor kastély megtekintésére már sem túl 

sok időnk, sem túl sok erőnk nem maradt, így azt kihagytuk. 

A Peles-kastély
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A szokatlanul nagy forgalmi dugó miatt a pénztárzárás előtt 

mindössze negyed órával sikerült elérnünk „Drakula” kastélyá-

hoz, Törcsvárra. A törcsvári várkastélynak amúgy semmi köze 

Drakulához. Valóban élt egy Vlad Dracul vagy Vlad Tepes nevű 

havasalföldi román uralkodó, aki kegyetlenségéről, véreskezű-

ségéről mesze földön híres, vagy inkább hírhedt volt, de ő soha 

nem birtokolta a várat, mindössze egy ideig raboskodott ott. 

A következő napon elhagytuk Négyfalut. Indultunk hazafelé, 

Segesváron át, Kalotaszentkirály volt a következő szálláshe-

lyünk. Segesváron, hangulatos utcácskákon keresztül érkez-

tünk az óváros főterére. Megtekintettük az érdekes óratornyot, 

a csizmadiák tornyát, a Petőfi szobrot, a 3D-s szarvasos házat, a 

fedett diáklépcsőt (150-200 lépcsőfok). Néhány vállalkozó ked-

vű fiatal fel is sétált rajta, ők megnézték a kolostortemplomot is. 

Láttuk Vlad Dracul állítólagos szülőházát, de az sem bizonyított, 

hogy valóban ott született volna. A séta fáradalmait végül egy 

árnyas teraszon pihentük ki, fagylalt és üdítő mellett. 

Az utolsó napon korán keltünk, hogy meg tudjuk nézni a kalo-

taszentkirályi tájházat és a kedvünkért kinyitott kazettás meny-

nyezetű, csodálatos templomot. Hazafelé Bánffyhunyadon a 

„cifra paloták” között jöttünk el, majd Nagyváradon rövid időre 

megállva, a székesegyházat – és a tavaly előtt elmaradt – kincs-

tárat tekintettük meg. Hazafelé megálltunk a Királyhágón, és 

több helyen, rövid pihenőt tartva. Fáradtan, szebbnél szebb él-

ménnyel gazdagodva az esti órákban értünk haza. 

Erdélyi gasztronómiai kalandtúra

Erdély – ha az ember magánházaknál száll meg – a sok látnivaló 

mellett egy igazi gasztronómiai kalandtúra is. Az erdélyi magyar 

konyha méltán híres, ezért is tartottam érdemesnek erről is írni. 

Vannak érdekes ételelnevezések, ilyen volt például Temesváron 

az Arizona panzióban a tésztaleves. El nem tudtam képzelni, hogy 

mit is fognak adni ilyen címszó alatt. Aztán kiderült, hogy csontle-

ves volt cérnametélttel, ezt követte a finom rozmaringos csirkesült, 

salátával, majd almát és ásványvizet is kaptunk a vacsorához. Er-

délyben egyébként ez volt a „leggyengébb” vacsoránk, pedig fi-

nom, ízletes és bőséges volt minden. A csernakeresztúri házigaz-

dák mindenhol jófajta pálinkával, finom savanyú levessel (csor-

baleves-féle), töltött fasírttal és sült kolbásszal vártak bennünket. 

Süteménnyel, borral (hűtött ásványvízzel) zártuk a vacsorát.

Négyfaluban megkóstolhattuk a híres erdélyi csorbalevest, a pörköl-

tet puliszkával, máskor miccs (románul mititei, hasonló, mint a cse-

vapcsicsa) volt a vacsora, de kaptunk tárkonyos krumplilevest (hason-

ló, mint itthon a tárkonyos raguleves) és hamisítatlan finom erdélyi 

töltött káposztát. Minden vacsora után volt finom házi sütemény vagy 

gyümölcs (szőlő, barack). Természetesen itt is minden vacsorához kí-

nálták a kitűnő pálinkát, még áfonya pálinkát is kaphattunk, ami még 

Erdélyben is kuriózumnak számít. Természetesen minden nap jófajta 

borral, (ásványvízzel) kínálták vacsora után a társaságot. 

A reggelik is fejedelmiek voltak. A különböző házi készítésű 

szilva, hecsedli, áfonya, őszi- és sárgabarack lekvárok mellett 

különböző módon elkészített tojások, fasírtgolyó, rántott hús, 

padlizsánkrémek (pl. majonézes), és persze a híresen finom za-

kuszka is az asztalra került a felvágottak, szalámik, sonkák, sajt- 

és túróféleségek mellett. Reggelente tucatnyinál is több étel és 

ital közül választhattunk, szíves kínálás mellett. 

A kalotaszentkirályi húsgombóc leves másképpen készül és néz 

ki, mint Budapesten, de az is nagyon finom volt, a fokhagymás, 

petrezselymes öntettel kínált sertéssült előtt. Természetesen itt 

is kaptunk aperitifet, desszertet és hűtött ásványvizet. A reggeli 

itt is bőséges volt – frissen sütött szalonna, tojás stb.–, mindenki 

mindenből annyit kapott, amennyi jólesett. 

Mindannyian mindennek ellen tudunk állni, csak egy dolognak 

nem: a kísértésnek. Az erdélyi emberek híresen önzetlen és példát-

lan vendégszeretetének köszönhetően felszedtünk néhány plusz 

kilót, úgyhogy jöhet a fogyókúra. 

Hogyan lehet tag nálunk?

Amennyiben tagunk szeretne lenni, ki kell töltenie egy tagbelépési nyilatkozatot, rendelkeznie kell egy igazolványképpel, és be kell 

fizetnie az éves tagdíjat, amely idén 2000 forint, illetve egyszeri alkalommal az igazolvány árát, ami 400 forintba kerül. Ezen felül be 

kell mutatnia egy orvosi dokumentációt, amely igazolja a mozgássérültségét. Belépését intézheti személyesen, egyesületünk irodá-

jában, postai vagy részben elektronikus úton. 

• Irodánk címe: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 43. (bejárat a Csanádi u. felől) • Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 10.00-15:30 óra.

• Postai úton: kérésére tagbelépési nyilatkozatot küldünk csekkel, majd a kitöltött nyomtatvány, az igazolványkép, az orvosi doku-

mentum fénymásolata, valamint a tagdíj beérkezését követően, postán kiküldjük az érvényesített tagsági könyvét.

• Elektronikus úton: a tagbelépési nyilatkozat letölthető a honlapunkon, kérésre e-mailben is kiküldjük. A tagdíjat a következő bankszámla-

számra kell utalni:  OTP Bank: 11713005 – 20082202-00000000. Ez esetben is szükséges megküldenie postán az igazolványképet. 

Amennyiben az ügyintézés nem személyesen történik, az orvosi dokumentáció másolatát postán vagy emailen kell elküldeni. 

Mire jogosít?

Az MBE tagsági igazolványa a Hírmondóban ismertetett szolgáltatásokon, tanácsadáson, kerületi szervezeti programokon kívül szá-

mos helyre kedvezményes belépőre jogosít, például a Fővárosi Állat- és Növénykertbe, bizonyos múzeumokba, mozikba, színházak-

ba, de kedvezményesen vehető igénybe vele albertirsai pihenőházunk is. 

Herczlné Rohonyi Olga
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MOZGÁSSÉRÜLTEK BUDAPESTI EGYESÜLETÉNEK SZERVEZETEI
Szervezet neve Klubnap Klubvezető

Ifjúsági csoport

IV. Nádasdy Kálmán u.17.
minden hónap harmadik péntekje
10-15 óra között

Koller Sándor csoportvezető
06 70 618 0292

Budavári Szervezet I. Bem rakpart 6. minden hónap első keddjén 14-17 óra között Dr. Szalkó Anna 06 30 599 3116

II. kerületi Szervezet szervezés alatt szervezés alatt

Óbudai Szervezet III. San Marco u.81. Művelődési Ház minden hónap második hétfőjén 16 órától Bánáti Istvánné 06 20 943 2322

Békásmegyeri Szervezet

III. Csobánka tér 7. Veres Péter Gimnázium minden hónap első hétfőjén 16-19 óra között Kainráth Renáta mb. klubvezető
06 70 419 6005

Újpesti Szervezet

IV. Kulturális Központ Ifjúsági ház, I./116.
minden hónap harmadik keddjén
15-17 óra között Németh Anna 06 20 547 5007

Káposztásmegyeri Szervezet

IV. Nádasdy Kálmán u. 17.
kedd, csütörtök, péntek 
10-15 óra között Koller Sándor 06 70 618 0292

Belváros- Lipótvárosi Szervezet V. ker. szervezés alatt Halas Emese mb. klubvezető
06 20 553 7847

Terézvárosi Szervezet

VI. Eötvös u. 10. III/321. 
(Eötvös 10. Közösségi és Kulturális Színtér)

minden hónap utolsó szerdáján 16 órától Herczlné Rohonyi Olga 06 20 950 7950

Erzsébetvárosi Szervezet

ERŐMŰVHÁZ VII. Wesselényi u. 17. II. emeleti civil szoba minden hónap első hétfőjén 16 órától Herczlné Rohonyi Olga 06 20 950 7950

Józsefvárosi Szervezet

VIII. Mátyás tér 15. (Kesztyűgyár Közösségi Ház) minden hónap utolsó hétfőjén 14-16 óra között Halas Emese 06 20 553 7847

Ferencvárosi Szervezet IX. Haller u. 27. szervezés alatt szervezés alatt

Kőbányai Szervezet X. Halom u. 37/b. minden hónap első szerdáján 14-17 óra között Domak Zoltánné 06 30 593 1030

Újbudai Szervezet XI. Mérnök u. 40. minden hónap második keddjén 14 órától Mátrai István Antal 06 20 584 0388

Hegyvidéki Szervezet XII. Kiss János altábornagy u. 33. minden hónap harmadik szerdáján 15 órától Fejér Gyuláné 06 30 743 8475

Angyalföldi Szervezet XIII. Váci út 50. minden hónap utolsó hétfőjén 14-16 óra között Szabó Jánosné 06 30 931 6279

Zuglói Szervezet XIV. Vezér út 155. 
(Olajág Idősek Otthona) minden hónap utolsó péntekjén 15 órától Sebestyén Lajosné 06 30 360 7751

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Szervezete

XV. kerület egyeztetés alatt Tormássy Béla 06 70 953 5496

Mátyásföldi Szervezet XVI. János u. 49. minden hónap harmadik keddjén 14 órától Tábiné Hídvégi Csilla 06 30 346 6699

Rákosmente Szervezet XVII. Pesti út 113 minden hónap utolsó hétfőjén 14-17 óra között Horváth Andrásné 06 30 368 5600

Lőrinczi Szervezet

XVIII. Kondor Béla sétány Művelődési Ház minden hónap második péntekjén 15-18 óra között Szőke Ibolya 06 30 603 7208

Kispesti Szervezet XIX. Fő u. 42. Kispesti Kaszinó minden hónap első péntekjén 14-16 óra között Kocsonya József 06 30 376 3722

Erzsébeti Bice Kószák Fogyatékkal Élők Klubja

XX. Barossu.55./b Csili Művelődési Ház – Fészek klub minden héten hétfőn 9-12 óra között Papp Mihály 06 30 430 4580

Budafok-Tétényi Szervezet

XXII. Nagytétényi út 31-33.
Klauzál Gábor Művelődési Központ

minden hónap első keddjén 14 - 17 óra között Forró Tamásné 06 20 372 6717

Vecsési Szervezet 2220 Vecsés, Telepi út 43. minden hónap második szerdáján 15 órától Nagyné Maklaga Erzsébet 
06 20 338 8075

MBE Központ és Ügyfélszolgálat

Cím: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 43. (bejárat a Csanádi u. 13. 

felől)

Ügyfélfogadási idő:  Hétfő – Csütörtök 10.00 - 15.30 óra

Telefon: 06 1 329 5299, Fax: 06 1 349 8172, 

E-mail: pestikozpont@mbeinfo.hu

Honlap: www.mbeinfo.hu

Facebook: www.facebook.com/mozgasserultekbudapestiegyesulete

Egyesületünk vezetőségi tagjai

Elnökség

Földesi Erzsébet elnök, Herczlné Rohonyi Olga alelnök

Farkas Terézia elnökségi tag, Halas Emese elnökségi tag

Pataki Áron elnökségi tag, Papp Mihály elnökségi tag

Kollár Vilmosné, elnökségi tag

Felügyelő Bizottság:

Kiss Zoltán elnök, Vargáné Kálmán Piroska, Fejér Gyuláné

Irodavezető:

Gábor Imola,  email: gabor.imola@mbeinfo.hu

Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont (ETIKK)

A központ szakmai vezetője: 

Fördős-Hódy Erzsébet, rehabilitációs szakmérnök

Cím: Lurdy Ház, III. emelet 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

Telefon: 06 1 205 3174, E-mail: etikk@etikk.hu, Honlap: www.etikk.hu

Facebook: www.facebook.com/egyetemestervezes

Egyesületünknek a tavalyi évben mintegy 210 000 forint bevétele volt 

az 1%-os felajánlásokból, amelyet működési költségeinkre fordítot-

tunk. Támogatásukat ezúton is köszönjük, és kérjük, 1%-os felajánlá-

saikkal, adományaikkal támogassák továbbra is munkánkat!

Adószámunk: 19000321-2-41

Számlaszámunk: (OTP) 11713005-20082202

Impresszum: Mozgássérültek Budapesti Egyesülete – Hírmondó 2018/1. szám. 

Szerkesztette: Gábor Imola

Cím: 1136 Budapest, Hegedüs Gyula u. 43., email: gabor.imola@mbeinfo.hu

Felelős kiadó: Földesi Erzsébet. Nyomda, tördelés: HI PRESS



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 javaslattal.

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/NEAK által nem támogatott szogáltatások/

• Gyógylámpák /Bioptron – Infra/ használata • Mágnesterápia – Masszázs

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
Személyi segítés, szállítás Budapest egész területén

Igénybe vehetik: fogyatékossági támogatásra, emelt szintű 
családi pótlékra vagy vakok személyi járadékára jogosultak

Személyi segítés: gondozási, alapápolási, mobilizációs feladatok ellátása, 
pl. fürdetés, öltöztetés, kiültetés, átmozgatás, a napi gyógyszerek beadása; 
a mindennapi élet megszervezése, ügyek intézése, pl. háziorvos felkeresé-

se, kísérés, postai és banki ügyintézés, bevásárlás stb.
Szállítás: speciális, kerekesszékek szállítására is alkalmas kisbusszal

Szolgálatvezető:  Kerényi Ibolya Hanna kerenyi.ibolya@mbeinfo.hu; 06 1 329 5299

Helyszín: BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ • 1011 BUDAPEST, BEM RAKPART 6.
TOVÁBBI INFÓ: DR. SZALKÓ ANNA

KERÜLETI SZERVEZETVEZETŐ
06 30 599 3116 VAGY DR.SZALKO.ANNA@GMAIL.COM


