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A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége harmadik állásfoglalása 

az akadálymentesítési támogatás igényléséhez 
 

 
Üdvözöljük, hogy a lakás akadálymentesítési bizottság több javaslatunkat is figyelembe vette, és 
komplex megoldásokat, javaslatokat keres a fogyatékos emberek akadálymentes lakókörnyezetének 
megteremtése érdekében. A legfontosabb: a rendszert az emberi jogok figyelembevételével, a 
fogyatékos emberek szükségleteit előtérbe helyezve kell átalakítani, rugalmasan kezelve az eddigi 
jogszabályi-, támogatási kereteket. A jogszabályokat kell az állampolgárok igényeihez igazítani, nem 
az állampolgárok igényeit szabni a (már meglévő) jogszabályokhoz.  
 
Rögzítenénk, hogy az Intézkedési Terv alapjául szolgáló Országos Fogyatékosságügyi Program a 
lakhatás területére vonatkozóan az alábbiakat írja elő: 
 
„A fogyatékos személyek lakhatásával kapcsolatos döntések és programok tervezése és végrehajtása 
során különös súllyal kell figyelembe venni az önrendelkezés és a társadalmi integráció alapelvét. (…) 
Az otthonmaradás elősegítése érdekében bővíteni szükséges az önálló életvitelt elősegítő szociális 
alapszolgáltatások, és a lakóhelyhez közeli szolgáltatások körét. Át kell tekinteni a lakások és a 
lakókörnyezet akadálymentesítésének támogatási rendszerét, az esetleges alternatív megoldások – 
egyebek mellett a fogyatékos felnőttek által igénybe vehető szociális bérlakások vagy az önálló 
tulajdonú speciális előtakarékossági formák – számbavétele mellett.” 
 
Ez a jelenleginél tágabb értelmezési keretet, nagyobb mozgásteret biztosít az új koncepció 
kialakításához, ezért bátorítjuk a munkabizottságot, valamint az érintettek szervezeteit, hogy a 
korábban megküldött állásfoglalásaink és az OFP fenti értelmezésében álljanak hozzá a fogyatékos 
emberek lakhatási kérdéseihez.  
 
A levélben feltett kérésekre az alábbi válaszokat tudjuk adni: 
 
1. Az akadálymentesítési támogatás átalakítási folyamatára tett javaslatok 
 
7.2. Létre kell hozni egy ágazatközi, az érintett civil résztvevőkkel kiegészített munkacsoportot a 
lakás és lakókörnyezet akadálymentesítésének támogatási rendszerére vonatkozó felülvizsgálat, 
valamint a támogatási rendszer átalakítására vonatkozó javaslat kidolgozása céljából. (OFP IT) 
 
Az akadálymentesítési támogatás átalakítása, megreformálása a MEOSZ elnökségének stratégiai 
célja. Javasoljuk, hogy a munkába vonják be a fogyatékos embereket képviselő, az adott célcsoport 
tagjaiból szerveződött - és nem a szolgáltatókat tömörítő! - érdekvédelmi szövetségeket a CRPD 
4.3 pontja alapján. 
 
Szövetségünk célja, hogy a támogatási rendszer túlbonyolítása vagy éppen méltányossági alapokra 
való helyezése helyett kiszámítható, közösségünk minden tagja számára hozzáférhető támogatási 
rendszer jöjjön létre. Az átalakítás legfőbb szempontja a szükségletalapú, teljes körű 
akadálymentesítés megvalósítása kell, hogy legyen, az egyetemes tervezés és az ésszerű 
alkalmazkodás elveinek figyelembevételével. Elvárjuk, hogy a súlyosan mozgáskorlátozott emberek 
lakókörnyezetének teljes körű akadálymentesítése legyen a cél!  
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A súlyosan mozgáskorlátozott személyek „átmennek” a közlekedésiképesség-vizsgálaton, 
részesülhetnek a közlekedési kedvezményekben (autóvásárlási támogatás), az akadálymentesítési 
támogatásban, de ezek a juttatások számukra nem jelentenek megoldást, elszigeteltségükön a 
támogatások nem segítenek. Ez azt a cinikus helyzetet idézte elő, hogy a súlyosan mozgáskorlátozott 
személyek nevével ellátott közlekedési támogatás által vásárolható autókat a legnagyobb közlekedési 
hátránnyal bíró közösség nem tudja használni! Szövetségünk ezért mindent megtesz annak 
érdekében, hogy ez ne ismétlődhessen meg más támogatási formáknál. Célunk, hogy olyan 
programok szülessenek, melyek a súlyosan mozgáskorlátozott embereknek valódi megoldást 
jelentenek!  
 
A MEOSZ üdvözli, hogy a munkacsoport március 22-i ülésén rögzítette: a súlyosan mozgáskorlátozott 
személyek szükségleteire az akadálymentesítési támogatás jelenlegi formájában nem megoldás. 
Miért nem megoldás számukra az akadálymentesítési támogatás jelenlegi formája? 
 

 Nem elégséges a támogatás összege. Ennek a szűk, de kiszolgáltatott körnek több 
támogatásra van szüksége, mert számukra kizárólag így biztosítható az önállóság és 
önrendelkezés.  

 A legmodernebb lakás-akadálymentesítési technológiákat, eszközöket a célcsoport nem 
ismeri, nem elérhető a számukra. Mi több, a szakemberek sem ismerik őket, legfeljebb a 
távoli jövő vívmányaiként tekintenek rájuk, miközben Magyarország EU-s forrásokat is kap 
ahhoz, hogy a modern támogató technológiákat hazánkban is ismertté tegye. Pedig a smart 
home-ok nemcsak az egyének önrendelkező életét segítik nagymértékben, hanem a 
fenntartható fejlődés és a költséghatékonyság szempontjainak is megfelelnek.  

 Eddig a döntéshozói szándék hiánya is gond volt, mivel korábban nem volt arra akarat, hogy a 
súlyosan mozgássérültek helyzete megváltozhasson. A juttatások tervezésénél a döntéshozó 
jellemzően „a könnyebbik utat” választotta: uniformalizált megoldások születtek, amelyek 
nem vették figyelembe a súlyosan mozgáskorlátozott emberek egyéni érdekeit, igényeit. 
Mindezzel megsértve az érintettek emberi méltóságát.  

 
Szövetségünk által vállalt feladatok: 

 szívesen részt veszünk a munkacsoport munkájában, mert úgy véljük, csak így alakítható ki 
egy minden mozgássérült ember igényét kielégítő, új támogatási rendszer;  

 együttműködünk a súlyosan mozgáskorlátozott emberek lakókörnyezetének szükségletalapú 
akadálymentesítési lehetőségeinek feltárásában; együttműködünk annak feltárásában, hogy 
az akadálymentes lakhatás építészeti megoldásai hogyan egészülhetnek ki a támogató 
technológiákkal, a smart home eszközökkel;  

 együttműködünk egy transzparens támogatási rendszer kidolgozásában;  

 együttműködünk a fogyatékosság CRPD értelmezése szerinti felülvizsgálati rendszer 
kidolgozásában. 

 
2. A háromszintű differenciált kategóriára tett javaslatok 

 
A szakértői anyagban olvashattuk: 
 
„ A Munkabizottság jelenlegi véleménye szerint célszerű lenne a fogyatékosság súlyossága alapján 
háromszintű, differenciált, szükségletalapú támogatásra vonatkozó jogosultsági hozzáférési 
kategóriát kialakítani. A három hozzáférési kategória kialakítható az alábbi jelenlegi jogszabályi 
minősítési rendelkezések alapul vételével is:  
 - I. kategória: a közlekedőképesség súlyos akadályozottsága alapján.  (102/2000. (VIII.9.) Korm. r. 
8/A. § (2) és 7/2012. (II.14.) NEFMI r.   
- II. kategória: az önálló életvitelre való képesség hiánya, korlátozottsága alapján. (141/2000. 
(VIII.9.) Korm. r. 2. § (2) a) b), 
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- III. kategória: az önkiszolgálási képesség hiánya alapján. (141/2000. (VIII.9.) Korm. r. 3. § a) b) c) d) 
e) 
A Munkabizottság véleménye szerint a fenti, elsősorban a fogyatékosság súlyosságára alapított 
minősítési kategóriák kiegészítése szükséges a tényleges akadálymentesítési szükséglet 
megállapításával, különösen a nem mozgásszervi eredetű fogyatékosságok esetében.” 
 
A MEOSZ üdvözli, hogy az akadálymentesítési szükségletek megállapítása álljon a középpontban. A 
BNO, és önmagában az FNO sem alkalmas azonban arra, hogy az akadálymentesítésre vonatkozó, 
releváns információkat nyerjünk. Véleményünk szerint a kódos rendszerekhez rendelt hozzáférési 
kategóriáknál rugalmasabb megoldásra van szükség, amely az egyének lakókörnyezetének 
vizsgálatán és a rehabilitációs lehetőségeinek számbavételén alapul.  
 
Nem szeretnénk, ha megismétlődne a komplex minősítésnél fellépő gyakorlat, ahol az egyén 
medikális vizsgálata határozza meg a minősítési kategóriát, a pénzbeli támogatás összegét. A 
szociális-, munkaerő-piaci vizsgálati szempontok érdemben nincsenek figyelembe véve, csak „papíron 
érvényesülnek”, és két kategóriára osztják az embereket: rehabilitálható, rehabilitációja nem 
javasolt. 
 
A MEOSZ első állásfoglalásában is leírtuk: az új támogatási rendszernek a rehabilitáció részét kell 
képeznie, és önálló életvitelt kell eredményeznie. Úgy véljük, egy szakértői teamnek kell feltárnia az 
akadálymentesítési szükségleteket. A vizsgálatnak a személy képességeire, fogyatékosságából eredő 
hátrányaira és az azokból eredő problémák felszámolására, valamint a lakókörnyezet adaptálására 
kell koncentrálnia. Az optimális akadálymentesítési megoldások megtalálásához természetesen 
elengedhetetlen a team és az érintett mozgássérült ember együttműködése, együtt gondolkodása.  
 
Közlekedőképesség megállapítására tett javaslatok: 
 
2015-ben a MEOSZ levélben és személyes egyeztetésein is kezdeményezte az EMMI-nél a 
közlekedőképesség-minősítés felülvizsgálatát. 2016 februárjában – a kezdeményezésünkre létrejött 
találkozón, amelyen Nyitrai Imre helyettes államtitkár úr is részt vett - újból kértük a 
közlekedőképesség-vizsgálat módosítását. Az államtitkárság a találkozón úgy nyilatkozott: támogatja a 
minősítési rendszer felülvizsgálatát, a feladatra munkacsoportot hoz létre, a folyamatba pedig a 
MEOSZ-t is bevonja. Ezzel kapcsolatosan a MEOSZ már kiadta állásfoglalását, és a szakértői anyagban 
leírtakkal egyetért. A MEOSZ álláspontját képviselő levél a honlapunkon elérhető:  

http://www.meosz.hu/new_index_0v_hirek_one.php?mcs=meoszvezer&rec_azonosit=d_me
oszvezer_hirek_274 
 

 
3. A 12/2001. (I. 31.) Korm. Rendelet a lakáscélú állami támogatásokról rendelet azonnali és 
további módosítására vonatkozó javaslatok 
 

A javaslatban megfogalmazott változtatások A MEOSZ álláspontja 

A szükségletalapú, differenciált összegű támogatási 
koncepció elfogadása esetén a bizonyítható 
lakáshasználati lehetőség jelentős romlása, új, 
jelentős akadálymentesítési igény keletkezése 
esetén, a jelenleg 10 évente igénybe vehető új 
támogatási igény benyújtására vonatkozó 
lehetőség idejének csökkentése. Ilyen az esetben 
10 éven belül jelentkező új igény esetén, a korábban 
már igénybe vett támogatási összeg és az új 
szükséglet alapján indokolt magasabb összeg közötti 

Támogatjuk a javaslatot, miután egyezik a 
korábbi két állásfoglalásunkban leírtakkal.  
 
 
Megjegyeznénk, hogy valódi, teljeskörű 
akadálymentesítés esetén kisebb az esélye az 
újabb igénylésnek! Jelenleg az újabb 
igénylések többségét az állapotromlás mellett 
az elmaradt munkálatok befejezése indokolja. 

http://www.meosz.hu/new_index_0v_hirek_one.php?mcs=meoszvezer&rec_azonosit=d_meoszvezer_hirek_274
http://www.meosz.hu/new_index_0v_hirek_one.php?mcs=meoszvezer&rec_azonosit=d_meoszvezer_hirek_274
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különbözet igénylésének lehetősége látszik 
indokoltnak. 

c) A jelenlegi, kizárólag mozgáskorlátozottak 
számára rendelkezésre álló támogatási lehetőségen 
kívül, egyes más fogyatékossági csoportok, 
fogyatékosság specifikus igényei alapján 
méltányolható lakás akadálymentesítési 
szükségletek, valamint a hozzáférési feltételek 
meghatározásával, a támogatás kiterjesztése más 
fogyatékossági csoportok részére is. 

Támogatjuk a támogatás más fogyatékossági 
csoportokra való kiterjesztését. 
 

d) Több fogyatékos személy egy lakásban történő 
lakása esetén, a személyenként eltérő 
akadálymentesítési szükségletek figyelembe 
vételével, az ugyanarra a lakásra vonatkozó, de 
eltérő akadálymentesítési igények bizonyítottsága 
esetén, a személyenkénti támogatás 
igénybevételére vonatkozó lehetőség 
megteremtése (többszörös támogatás). 

Támogatjuk, mivel korábbi javaslatainkkal 
összhangban van.  

e) A lakás akadálymentesítési támogatás 
igénybevételére vonatkozó lehetőség kiterjesztése 
lakáscsere, lakásvásárlás többlet költségeinek 
támogatására abban az esetben, ha a fogyatékosság 
bekövetkezése esetén, a korábban a fogyatékossá 
váló személy tulajdonában, használatában lévő lakás 
akadálymentesítése műszaki szempontból, vagy 
költséghatékonysági szempontból nem oldható 
meg, vagy gazdaságosan nem oldható meg. Például 
a harmadik emeleti, lift nélküli lakásban élő személy, 
fogyatékosságának bekövetkezése miatt olyan 
élethelyzetbe kerül, hogy a lépcsőn való 
közlekedése lehetetlenné válik, ezért számára egy 
földszinti lakás cseréjével, vagy megvásárlásával az 
akadálymentes lakáshasználat lehetősége 
megteremthetővé válik. 

Támogatjuk, azzal a kitétellel, ha a döntés a 
fogyatékos ember bevonásával történjen meg, 
az ésszerű alkalmazkodás elve mentén. 

f) Az állami vissza nem téríthető lakás 
akadálymentesítési támogatás összegének 
kiegészítésére vonatkozó lehetőség megteremtése 
kamatmentes hitelfelvétel jogszabály által történő 
biztosításával, 

A MEOSZ szükségleten alapuló támogatási 
rendszerre vonatkozó javaslatának egyik 
fontos eleme, hogy a mozgássérült 
embereknek nem kell önrészt biztosítaniuk! 
Miután erre a társadalmi szegmensre nem 
jellemző a magas egyfőre eső jövedelem, a 
kamatmentes hitel törlesztése sem biztosított 
esetükben. Kérem figyelembe venni a korábbi 
két állásfoglalásunkban már leírtakat!  

g) A jelenlegi jogszabályban általános támogatási 
feltételeként meghatározott méltányolható 
lakásnagyság vizsgálatának – mint támogatás 
igénylését akadályozó tényezőnek -  a 
megszűntetése a lakás akadálymentesítési 
támogatási igény elbírálása során.  

Támogatjuk, mivel a súlyosan mozgássérült 
emberek tekintetében abszurd a segédeszköz 
használat (különösen elektromos kerekesszék) 
miatt. 

h) A lakás körülhatárolt területén kívüli, nem Ez eddig is így volt.  
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közvetlenül a fogyatékos személy tulajdonában lévő 
területen elvégzendő, a fogyatékos személynek a 
lakásba történő ki és bejutását biztosító 
akadálymentesítési munkák költségeihez történő 
hozzájárulás lehetőségének megteremtése, vissza 
nem térítendő támogatás és kamatmentes kölcsön 
lehetőségének biztosításával – ilyen például a 
társasházi lakás megközelítését szolgáló 
akadálymentesítési munkák elvégzése. 

Határozottan ellenezzük, hogy a 
mozgáskorlátozott emberek hitelt vegyenek 
fel a társasház közös területeinek 
akadálymentesítésére! 
Fel kell számolni azokat a joghézagokat, 
amelyek a társasházban élő súlyosan 
mozgássérült személyek számára 
megoldhatatlan helyzetet teremtenek! 

i) A támogatás igénylésével, kifizetésével és 
elszámolásával kapcsolatos eljárást folytató 
pénzintézetek egységes gyakorlatának kialakítása 
érdekében, néhány eljárási szabály jogszabályban 
történő rögzítése: 
A pénzintézethez történő eljutásban súlyos 
mértékben akadályozott igénylő esetén, a helyette, 
nevében eljárásra feljogosított személy számára 
adott meghatalmazást egy alkalommal történő 
megjelenés során, a pénzintézet munkatársa előtt 
aláírt nyilatkozattal adhassa meg a fogyatékos 
személy. 

 A pénzintézet a számára kötelezően 
előírt, a szakmai szervezettől 
beszerezendő szakmai vélemény kérése 
során valamennyi olyan releváns iratot 
kötelező érvénnyel küldjön meg a 
szakmai szervezet (jelenleg a MEOSZ) 
számára, amelyekből a kérelem 
megalapozottsága kétséget kizáróan 
megállapítható. 

 Amennyiben a pénzintézetnek a 
támogatás folyósíthatóságára, vagy a 
támogatási igény megtagadására 
vonatkozó véleménye eltér a szakmai 
szervezet által kiadott szakvéleménytől, 
akkor az eltérés alapját, indokait, az 
eljárásban közreműködő szervezeteknek 
egymással kölcsönösen, írásban közölni 
kell - kötelező egyeztetés. 

Javasoljuk, hogy egy gördülékeny, on-line 
ügyintézési rendszer jöjjön létre!  
 
Javasoljuk, hogy az ügyintézést ne a 
pénzintézetek végezzék. Döntési 
kompetenciával nem rendelkeznek, a 
támogatás ügyintézését egyre kevesebb fiók 
vállalja magára, így a területi lefedettséget 
sem biztosítják. Elfogadhatatlan az a jelenlegi 
gyakorlat, hogy egy szociális, rehabilitációs 
támogatás pénzintézeten keresztül jut el a 
célcsoporthoz, mintha egy pénzpiaci termék, 
egy kölcsön lenne. Ezt azt eredményezi, hogy 
egy szociálpolitikai eszköz rossz szférába 
kerül, adott esetben különböző vállalatoknál 
profitként jelenik meg.  
 
 
- A MEOSZ nem kívánja magára vállalni a 
pénzintézetek kötelességeit, kompetenciáit 
(pl. lakás tulajdonjogi vizsgálata), 
szakértelmünket az akadálymentesítés 
megvalósítására kivánjuk fordítani.  
 
 

 

 
 
„A Munkabizottság egységes álláspontja szerint, - figyelembe véve a lakás-akadálymentesítésre 
vonatkozó jogszabály jellegét is – ebbe a támogatási körbe nem fér bele a támogató technológiák 
körébe tartozó berendezési, felszerelési tárgyakhoz való hozzáférés támogatása. (pl. tűzhely, 
speciális jelző berendezések, speciális bútorzat, lakásberendezési tárgyak, híradástechnikai, 
audiovizuális, számítástechnikai eszközök, konyhai és egyéb eszközök, felszerelések, stb.)“ 

 
A MEOSZ a fenti megállapítással kapcsolatban kiemelné a 12/2001. (I.31.) Kormányrendelet 9. § (10) 
bekezdésében példálózó jelleggel megemlített felsorolást, mely alapján akadálymentesítési 
munkának kell tekinteni többek között: 

1) elektromosan távirányítható nyílászárók, nyitó berendezések, távnyitó szerkezetek beépítését, 
2) kaputelefon beszerelését, 



6 

 

3) beépített bútorok áthelyezését, 
4) beépített bútorok különleges elhelyezését,  
5) beépített bútorok kialakítását 
6) különleges fürdőszobai berendezések elhelyezését, átalakítását, áthelyezését, kialakítását, 
7) különleges fürdőszobai és konyhai berendezések elhelyezését, átalakítását, áthelyezését, 
kialakítását, 
8) csaptelepek, szerelvények, eszközök felszerelését, kialakítását, 
9) elektromos szerelvények, aljazok, kapcsolók áthelyezését. 

 
A jogszabályban meghatározott támogató technológiákat a MEOSZ teljes mértékben elfogadja, illetve 
támogatja. A MEOSZ álláspontja szerint a támogató eszközök elhelyezése, átalakítása, áthelyezése, 
illetve kialakítása igenis belefér a lakás-akadálymentesítés körébe, így ezek támogatását továbbra is 
kérjük. 
 
 
4. Második ütemben megvalósuló feladatokra, a komplex támogatási rendszer átalakítására 
tett javaslatok 
 
 
A súlyosan mozgáskorlátozott emberek számára történő teljeskörű akadálymentesítési környezet 
miatt szükséges:  
 

 az OTÉK módosítása, 

 a támogató technológiákhoz való hozzáférést érintő jogszabályi környezet vizsgálata (ld. 
OFP beavatkozási területe), 

 az otthonok akadálymentesítési módszertani segédletének elkészítése. 
 
Bár tisztában vagyunk azzal, hogy a munkabizottság a támogató technológiákhoz való hozzáférést 
ebben a támogatási struktúrában nem tartja indokoltnak, és elzárkózik álláspontja felülvizsgálatától, 
ez ellen ismételten kényetlenek vagyunk kifejezni a tiltakozásunkat! Sejtjük, döntésük hátterében mi 
rejtőzhet, de újból felhívjuk a figyelmüket a korábbi állásfoglalásainkban leírtakra! Amennyiben 
ezeket figyelmen kívül hagyják, hátrányos helyzetbe hozzák a legnagyobb nehézségekkel küzdő, 
önállóságuktól megfosztott súlyosan mozgássérült emberek szükségleteit! Akiknek pedig joga van a 
méltóságteljes, önálló életvitelt eredményező emberi jogi megközelítésen alapuló támogatási 
formához! 
 
 
 
Budapest, 2016. május 22. 
 
 
 
       Kovács Ágnes 
                elnök 
 
 


