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HÍRLEVÉL 
 

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 
2018. október 

 

Fejleszteni fogjuk az albertirsai pihenőházunk 
Mintegy 1 millió forint támogatást nyertünk állítható ágyakra 

 
Az új elnökség eltökélt szándéka, hogy a 
lehető legtöbbet kihozza az egyesület 
albertirsai pihenőházából. Hosszú távú 
célunk, hogy egy olyan modern, 
egyetemesen tervezett üdülővé alakítsuk 
át, amely mind a mozgássérült, fogyatékos, 
mind a többi vendég számára kényelmet, 
önálló, biztonságos használatot nyújt, és 
amely az akadálymentes turizmus egyik 
példaértékű hazai bemutatóhelyévé válhat. 
Ehhez nagyobb összegű pályázati forrásra 

lesz szükségünk, és valószínűleg több lépcsőben tudjuk megvalósítani. Addig is kisebb 
fejlesztéseket hajtunk végre, és törekszünk minden pályázati forrás megragadására. A szezon 
kezdete előtt kisebb javítási munkálatokat végeztünk, a szezonra pedig a súlyosan mozgássérült 
vendégeink kényelmére sikerült nyolc állítható magasságú, fekvőfelületű, kapaszkodóval ellátott 
ágyat kölcsönöznünk. Vettünk egy nagyképernyős televíziót, és wifit is beüzemeltünk, így már 
internet is van. Jó hír, hogy a fent említett ágyakat a jövőben már nem kell kölcsönöznünk, ugyanis 
sikeresen pályáztunk a Magyar Nemzeti Banknál, és mintegy egymillió forintot nyertünk négy ilyen 
ágy beszerzésére.  
 
 

Ismét jó hangulatú hajókirándulást szerveztünk 
Budapest –Vác – Budapest, 2018. szeptember 15. 

 
Örülünk, hogy az idén is sikerült megszerveznünk az éves hajókirándulásunkat, sok mozgássérült 
embernek és családjának biztosítva ezzel tartalmas kikapcsolódási lehetőséget. Az akadálymentes 
Budapest hajón zenés program, tombola várta a 270 résztvevőt, akik Vácott idegenvezetéssel 
tekinthették meg a város gyönyörű főterét, látványosságait, mindezt ragyogó őszi napsütésben. 
Még Zalából is érkeztek sorstársak. A Mobilis Hungary Kft. felajánlásából a városnézéshez 
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elektromos mopedeket lehetett kölcsönözni, és a tombola fődíja is egy általuk felajánlott moped 
volt.  
 

Indulás után Kogon Mihály elnök köszöntötte a 
résztvevőket, majd Lengyel János tartott idegenvezetést 
Budapest Duna-parti látnivalóiról, később Szentendréről, 
Váchoz közeledve pedig a város történelméről, 
nevezetességeiről mesélt a résztvevőknek. Fellépett 
Napsugár Anna Német Zsuzsi kíséretében és Pazzagli 
Ágnes Rita, kiváló kerekesszékes táncosunk is. Lengyel 
Jázmin fuvoladarabokat adott elő nagy sikerrel. A zenét 
Kárpáti Ferenc és zenekara szolgáltatta. A szünetben a 
MEOSZ munkatársai ismertették a szövetség 

infokommunikációs akadálymentesítési uniós projektjét.  
 
Vácra érkezve a kirándulók megnézték a város főterét, sétáltak a csodás panorámájú Duna-parti 
sétányon, és voltak, akik a főtéren található múzeumokba is betértek. A hangulatos, teraszos 
éttermekben elfogyasztott ebéd után a társaság visszaindult Budapestre.  
 

 
 
A hajón ismét zene és fuvola előadás szórakoztatta a résztvevőket, és sor került a tombolahúzásra 
is. Negyven ajándékcsomag talált gazdára és elkelt két pizza-vacsorára szóló utalvány is Koller 
Sándor elnökségi tagunk felajánlásából. A Mobilis Hungary Kft. által felajánlott fődíjat, az 
elektromos mopedet Vörös Imre, a XVII. kerületi szervezetünk tagja nyerte meg. A mopedet a cég 
vezetője Kogon Mihály elnök és a kerületi szervezet tagjai jelenlétében 2018. szeptember 24-én 
adta át a Vigyázó Sándor Művelődési Házban. Vörös Imre (81) örült a mopednek, mint mondta, 
nagy segítség lesz neki a hétköznapokban. Így könnyebben el tud majd menni orvoshoz, 

http://www.meosz.hu/blog/palyazati-felhivas/
http://www.meosz.hu/blog/palyazati-felhivas/
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bevásárolni, ügyeket intézni, hosszan ugyanis már nem tud gyalogolni.  
 

Ezúton is köszönjük a hajókiránduláshoz nyújtott 
támogatást Budapest főpolgármesterének, a főváros 
III., VI., VII., VIII. és XI. kerülete polgármesterének és 
önkormányzatának, a Mobilis Hungary Kft-nek és a 
Rehab Force Kft-nek, az egyesület káposztásmegyeri, 
VI-VII. kerületi és XVII. kerületi szervezetének. 
 
A hajókirándulásról sok fotót és egy videó-
összeállítást is készítettünk, ezeket a honlapunkon és 
a Facebook oldalunkon lehet megnézni: 
 

http://www.mbeinfo.hu/hir/tobb-mint-ketszazotvenen-vettek-reszt-a-hetvegi-vaci-
hajokirandulasunkon/ 
 
https://www.facebook.com/mozgasserultekbudapestiegyesulete/ 
 
 

XIII. Zuglói Kulturális Esélyegyenlőségi Fesztivál 
 
Több mint kétszázan vettek részt a XIV. kerületi szervezetünk nagy sikerű programján, a 
tizenharmadik alkalommal megrendezett Zuglói Kulturális Esélyegyenlőségi Fesztiválon augusztus 
11-én. A Bosnyák téri programon színpadra lépett többek között Csongrádi Kata színművész, 
énekes, Harza Márk vers- és prózamondó, a Roll Dance Kerekesszékes Kombi Táncegyüttes, a 
Vakrepülés Egyesület és Madarak házibuli zenekar. Zumbabemutatót tartott Veronika Berger Mezei 
diplomás mozgáspszichológia terapeuta, zumbaoktató, aki egyesületünknél is tart jó hangulatú 
székes zumbaórákat. Volt büfé és itt sem maradhatott el a tombola. A programot az Egyenlő 
Eséllyel Kulturális Szociális Hagyományőrző Alapítvánnyal közösen szerveztük, a zuglói 
önkormányzat jelentős támogatásával. A rendezvényen köszöntőt mondott Kogon Mihály, 
egyesületünk elnöke is.  
 
 

Együttműködések, partnerek 
 
Célunk, hogy szélesítsük partnereink körét, akikkel együttműködve még több programot, 
szolgáltatást, élményt tudunk nyújtani tagságunknak. Előkészítés alatt van egy együttműködési 
megállapodás a Magyar Vöröskereszttel, a Máltai Szeretetszolgálattal és a Down Egyesülettel. A 
partnerség részleteiről később adunk tájékoztatást.  
 
 

http://www.mbeinfo.hu/hir/tobb-mint-ketszazotvenen-vettek-reszt-a-hetvegi-vaci-hajokirandulasunkon/
http://www.mbeinfo.hu/hir/tobb-mint-ketszazotvenen-vettek-reszt-a-hetvegi-vaci-hajokirandulasunkon/
https://www.facebook.com/mozgasserultekbudapestiegyesulete/
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Esélyt a tehetségeknek – sikeres adománygyűjtő koncertet szerveztünk a 
fogyatékossággal élő művészekért 

 
Félmillió forint adományt gyűjtöttünk össze fiatal, mozgássérült művészek támogatására a június 
26-i koncerten, amelyet a Poli Farbe Kft., a Sola Scriptura Teológiai Főiskola Énekkara és a VSD 
Kórus támogatásával rendeztünk meg.  
 
Az eseményen a Sola Scriptura Teológiai Főiskola Énekkara és a VSD Kórus adott elő egyebek 
mellett Bach, Handel, Vivaldi darabokat. Az Aranytíz Művelődési Házban Kogon Mihály elnökünk 
köszöntőjében elmondta: az egyesület nem először karol fel művészeket. A Poli Farbeval 
együttműködve 2012-ben több, fogyatékossággal élő festőművészt támogattunk, akik ép 
festőművész társaikkal rendezhettek közösen kiállítást a Magyar Nemzeti Galériában. Az MBE 
vallja, hogy egyetlen tehetség sem veszhet el azért, mert hátrányokkal indul. A művészi alkotás 
lehetőséget ad az egyéni képességek megerősítésére, kiteljesítésére, a fogyatékos emberek 
önazonosságának megerősítésre, s ezzel a közösség erősítésére is – zárta mondandóját Kogon 
Mihály, aki mindenkinek megköszönte a közreműködést a koncert megszervezésében, külön 
köszöntve Szabó Antalt, a Poli Farbe ügyvezetőjét és az előadóművészeket. Az összegyűlt adományt 
az elnök a helyszínen átadta Ughy Veronika tenorkürtös tehetségnek és Paulik Ferenc festőnek. 
Róluk bővebben itt lehet olvasni: http://www.mbeinfo.hu/hir/eselyt-a-tehetsegeknek-koncert-a-
fogyatekossaggal-elo-muveszekert/ 
 
 

Akadálymentességi felmérés a Péterfy Kórház nemrég kialakított szklerózis 
multiplex központjában 

 
Egyesületünk úgy értesült, hogy a kórház tavasszal felújított szklerózis multiplex részlege nem 
megfelelően lett kialakítva, kerekesszékkel alig használható. Gábor Imola irodavezető levélben 
felvette a kapcsolatot a kórházzal, felajánlva nekik az ETIKK helyszíni felmérését, tanácsadását. Az 
osztály nyitott volt, jelezték, hogy várják csapatunkat. Az ETIKK munkatársai a nyáron megvizsgálták 
a helyszínt, és megállapították, hogy a főbb problémákat sikerült megoldani, a vizsgálók már 
kerekesszékkel is használhatók, akadálymentes mosdó is biztosított. A további hiányosságok, hibák 
kijavítására (bejárati rámpa, mentős bejárat stb.) kollégáink javaslatot tettek. A kórház nyitott az 
együttműködésre, felajánlottuk nekik a szakmai segítségünket.  
 
 

Folytatódik együttműködésünk a BKK-val 
 

A BKK Zrt. – az egyenlő esélyű hozzáférés melletti elkötelezettségének szemléletével és a fővárosi 
mobilitási tervben szereplő esélyegyenlőségi elvekkel összhangban – biztosítani kívánja minden 
ember számára a közterületekhez, a közösségi közlekedési és egyéb eszközökhöz való egyenlő 
hozzáférést. A vállalat felkérésére az ETIKK egy útmutatót készít, melynek célja, hogy fővárosi 
szinten egységesen kezelje az egyetemes tervezés és akadálymentesítés kérdéseit és egyértelmű 
műszaki elvárásokat fogalmazzon meg a vonatkozó jogszabályok alapján. Az ETIKK az elmúlt 
hónapokban a tervezési segédlet tartalmi részleteit állította össze, most következnek a konzultációs 
és egyeztető körök a fogyatékosságügyi szervezetekkel és a BKK szakmai szerveivel. 
 

http://www.mbeinfo.hu/hir/eselyt-a-tehetsegeknek-koncert-a-fogyatekossaggal-elo-muveszekert/
http://www.mbeinfo.hu/hir/eselyt-a-tehetsegeknek-koncert-a-fogyatekossaggal-elo-muveszekert/
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Épülnek az egyetemesen tervezett játszóterek 
 
A Szerencsejáték Zrt. a Nagykarácsony sorsjegyek bevételéből inkluzív, mindenki számára 
használható játszótereket építését támogatja, ahol fogyatékossággal élő és ép gyermekek az 
együttjátszás élményén keresztül válhatnak elfogadó, nyitott felnőttekké. Ahogy arról már 
korábban beszámoltunk, az ETIKK aktívan részt vesz a játszóterek megépítésében. Az egyik ilyen 
játszótér a Csillagház Általános Iskola udvarán épül, a főváros III. kerületében. Jelenleg a játékok 
gyártása zajlik, folyamatos egyeztetések mellett. Veszprémben is épül egy játszótér, itt már 
elkészültek a többütemű műszaki tervek és a látványtervek első változata.  
 
A programhoz kapcsolódóan az ETIKK készített egy kézikönyvet egyetemesen tervezett 
játszóterek építéséhez, és a témában tanácsadó szolgálatot is működtet, melyeket érdemes az 
önkormányzatok figyelmébe ajánlani, amennyiben játszótereket terveznek építeni, átalakítani. A 
kézikönyv és a tanácsadás részletei itt érhetők el: http://www.etikk.hu/jatszoter-
mindenkinek/sorsjegy/ 
 

 

Elnökségi és kerületi vezetői ülést tartott az egyesület október 3-án 
 
Az elnökség áttekintette a legutóbbi ülés óta történteket, amelyekről a Hírlevélben is 
beszámoltunk. A kerületi vezetői ülésen Kogon Mihály elnök tartott egy rövid tájékoztatót a már 
említett aktualitásokról, majd két előadás következett. 
 
Elektromos bevásárló mopedek segítik az idős, mozgássérült embereket 
 
Jancsó Péter, a Mobilis Hungary Kft. ügyvezetője elmondta: székesfehérvári központú cégük 2010 
óta foglalkozik elektromos mopedek forgalmazásával. Jelenleg azon dolgoznak, hogy a fontosabb 
turisztikai helyszíneken, szállodáknál legyenek olcsón kölcsönözhető mopedek. Kiemelt termékük 
az elektromos bevásárló moped, amely egy nagy kosárral felszerelt elektromos moped. Az eszköz 
különösen a nagy alapterületű hipermarketekben hasznos a mozgássérült, idős embereknek, mert 
így nem kell hosszú kilométereket gyalogolniuk, kényelmesen be tudnak vásárolni. Az általuk 
forgalmazott eszköz a legnépszerűbb bevásárlókocsi az amerikai nagyáruházakban. A cég mindkét 
nagy, hazai áruházláncot megkereste, de eddig csak az Auchan volt nyitott a bevásárló mopedekre. 
Az ügyvezető tájékoztatása szerint minden magyarországi Auchanban van ingyenesen 
kölcsönözhető bevásárló moped, de nem mindenhol van szem előtt. Fontos, hogy a mozgássérült 
emberek tudjanak róla, kérjék, keressék, használják az áruházakban.  
 
Kogon Mihály elmondta: az egyesület 
támogatja, hogy ilyen elektromos bevásárló 
mopedek segítsék a mozgássérült, idős 
embereket a hétköznapokban, ezért a céggel 
együtt szeretnénk működni az eszközök 
népszerűsítésében, szeretnénk rájuk felhívni 
mind a mozgássérült emberek, mind az 
áruházak figyelmét. Az ülésen elhangzott, hogy 
a cél érdekében hamarosan közös „bevásárló” 
akciót fogunk szervezni tagjaink részvételével. 
További információk a mopedekről: 
www.mobilis.hu, www.bevasarlomoped.hu 

http://www.etikk.hu/jatszoter-mindenkinek/sorsjegy/
http://www.etikk.hu/jatszoter-mindenkinek/sorsjegy/
http://www.mobilis.hu/
http://www.bevasarlomoped.hu/
http://www.mobilis.hu/
http://www.bevasarlomoped.hu/
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Modern emelőrendszerek az otthoni, intézményi, kórházi ápolásban  
 
Ezt követően Fuksz Erik mutatta be a dán Guldmann támogató technológiai eszközgyártó cég 
emelőrendszereit, amelyek az ápolásban és a rehabilitációban nyújtanak korszerű segítséget úgy, 
hogy közben a gondozó személyek egészségmegőrzése is biztosított. A modern, sínen futó 
mennyezeti személyemelők nagymértékben tehermentesítik a gondozót, kényelmes ápolást 
tesznek lehetővé. Otthon, különböző szociális intézményekben és kórházakban is kiválóan 
alkalmazhatók, intenzív osztályokon, műtőkben, különböző diagnosztikai vizsgálatokon. Növelik a 
kliensek komfortérzetét, alkalmazásukkal csökken az elesési veszély. Kórházi, intézményi ápolásban 
a dolgozók kevésbé fáradnak el a nap végére, csökken az egészségkárosodás veszélye, a balesetek 
száma. Létezik egysínes, de egész helyiséget lefedő és összetett sínrendszer is, ahogy van állandó, 
hordozható és flexibilis emelő is.  
 

 
Egysínes személyemelő rendszer otthon 
 

 
Emelőrendszer az intenzív osztályon 
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Alkalmazás a rehabilitációban, mozgásterápiában 
 
A mennyezeti személyemelő rendszer mintegy 1,2 millió forintba kerül. Magyarországon jelenleg az 
egészségbiztosítási rendszer nem támogatja, pedig már akkor is megérné az államnak, ha csak az 
ápolást végzők egészségkárosodásának jelentős mértékű csökkenését nézzük – hangzott el az 
ülésen. A Guldmann emelőrendszereiről bővebben itt lehet tájékozódni: 
https://www.guldmann.com/ 
 
 

Terézvárosért kitüntetést kapott egyesületünk elnökhelyettese 
 
Kogon Mihály elnök javaslatára, a mozgássérült emberekért végzett tevékenysége elismeréséül 
Terézváros önkormányzatának képviselőtestülete „Terézvárosért” kitüntetésben részesítette 
Herczlné Rohonyi Olgát, a VI. és VII. kerületi szervezetünk vezetőjét, egyesületünk 
elnökhelyettesét. A kitüntetést Hassay Zsófia, Terézváros polgármestere adta át 2018. október 14-
én az Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtérnél rendezett ünnepségen.  
 

 

 

https://www.guldmann.com/
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Egyesületünk is részt vett a Rehab Critical Massen 
 
Immár ötödik alkalommal szervezték meg a fogyatékossággal élő emberek felvonulását, a Rehab 
Critical Masst október 14-én Budapesten, amelyen a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete is 
részt vett, ahogy eddig minden alkalommal.  
 
A felvonulás és a mozgásukban, látásukban, hallásukban, beszédükben vagy mentálisan 
akadályozott emberek, illetve a velük szimpatizáló ép társaik célja, hogy felhívják az emberek 
figyelmét a fogyatékossággal élők társadalmi kirekesztésére, egyúttal megmutassák az 
összefogásban rejlő lehetőségeket. Az idei rendezvény jelszava az „Együtt többre vagyunk 
képesek!” volt. A felvonulás résztvevői a Clark Ádám téren gyülekeztek, a tömeg innen 16 órakor 
indult a Lánchídon át a Deák Ferenc tér melletti Városháza Parkba, ahol koncertek, kulturális- és 
családi programok várták őket.  
 

  
 

 
 
A szervezők azt írják: az „Együtt többre vagyunk képesek” igazságát a leghatékonyabban a „Teljes 
értékű metrót!” akció során sikerült bizonyítani, amikor az érintett 40 szervezet összefogásának 
hatására az M3-as metró felújítása szinte teljes akadálymentesítéssel valósul meg. A 
fogyatékossággal élők helyzete – családtagjaikkal együtt – 1, 8 millió embert érint Magyarországon, 
tehát majdnem egy teljes Budapestnyi lakosságot, akik további sürgős megoldást várnak az 
akadálymentesítés, ápolási díj, integráció, inkluzív oktatás, támogatószolgálat kiépítése, védett 
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munkahelyek és még számos más ügyében – fogalmaznak a közleményükben. A Rehab Critical 
Mass mostanra elérte, hogy a közel ezer céget tömörítő „nyitottakvagyunk.hu” mellett a főváros 
vezetése is magáénak érzi a fogyatékossággal élők ügyét, hiszen a vasárnapi rendezvény fővédnöke 
Tarlós István Budapest főpolgármestere volt.  
 
 

Ingyenes jogsegélyszolgálatot működtetünk 
 
Tagjaink figyelmébe ajánljuk ingyenes jogsegélyszolgálatunkat, amelyet Dr. Pátkai András Gyula 
ügyvéd nyújt. A szolgáltatás keretében az ügyfelek szakszerű jogi tanácsot kaphatnak jogaik 
érvényesítése és jogvitáik megoldása érdekében, illetve az ügyükben irányadó eljárási rendekről, 
jogorvoslatokról, valamint az egyeses megoldási lehetőségekről. A jogi területek, amelyekben 
segítséget nyújtunk: fogyatékosságot, mozgáskorlátozottságot érintő eljárások (fogyatékossági 
támogatás, megváltozott munkaképességűek ellátásai, szociális ellátások, parkolási igazolvány, 
lakás-akadálymentesítési támogatás), munkajogi-, családi jogi-, öröklési jogi tanácsok, közigazgatási 
hatósági eljárások.  
 
A jogsegély-szolgáltatás az egyes ügyekben, eljárásokban való jogi képviseletet nem foglalja 
magába, az külön ügyvédi megbízás tárgyát képezi! 
 

A jogsegélyszolgálat a 06 1 329 5299-es telefonszámon történő előzetes egyeztetéssel vehető 

igénybe kéthetente szerdánként.  

 

További szolgáltatásainkról a www.mbeinfo.hu oldalon tájékozódhatnak. 

 

 

 

Friss híreinkért kérjük, kövesse honlapunkat 

www.mbeinfo.hu 

és  

Facebook-oldalunkat 

https://www.facebook.com/mozgasserultekbudapestiegyesulete/ ! 
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