
Az állam rendelet alapján nyújt támogatást la-

kásépítéshez, -vásárláshoz és a lakások akadály-

mentesítéséhez, de csak abban az esetben, ha a támo-

gatást kérõ lakásigénye méltányolható. Méltányolható

a lakásigény, ha a lakás telekárat nem tartalmazó építé-

si költsége (vételi ára) nem haladja meg az ugyanolyan

szobaszámú lakásoknak a Gazdasági Minisztérium által

a Magyar Közlönyben közzétett építési átlagköltségét.

Támogatásban csak az részesülhet, aki magyar ál-

lampolgár. A közvetlen támogatás nyújtásának feltéte-

le továbbá, hogy az igénylõ a rendelkezésére álló anya-

gi eszközöket az építési költség (vételár) kiegyenlítésé-

re használja fel.A súlyosan mozgássérült személy a mû-

szakilag akadálymentes lakás kialakításának többlet-

költségeire vissza nem térítendõ állami támogatást ve-

het igénybe.Mozgássérült építtetõnek vagy vásárlónak

akadálymentes új lakás építéséhez,vásárlásához legfel-

jebb kétszázötvenezer forint, meglévõ lakáson végzett

akadálymentesítésre pedig legfeljebb százötvenezer

forint adható.A támogatás mértéke legfeljebb százezer

forint – új és meglévõ lakásra egyaránt –, ha az építtetõ

vagy a vásárló által eltartott közeli hozzátartozó (házas-

társ, egyenes ágbeli rokon, örökbefogadott, mostoha-

és nevelt gyermek, örökbefogadó, mostoha- és nevelõ-

szülõ, testvér, élettárs) a mozgássérült.

A támogatást a mozgássérült vagy a súlyosan moz-

gáskorlátozott személyek akkor vehetik igénybe, ha a

mozgásukban nem akadályozottak használatára terve-

zett és az érvényben lévõ általános építési elõírások

szerint megépített lakóépületet, illetõleg az abban lévõ

lakást egyáltalában nem, vagy csak indokolatlanul

nagy nehézségek árán tudnák rendeltetésszerûen

használni, vagyis ahhoz, hogy az épületet, illetõleg a la-

kást megfelelõen használhassák, többletköltségek vál-

lalásával kell azt akadálymentessé tenniük.

Ugyanazon lakóingatlanra akadálymentesítési tá-

mogatás több alkalommal akkor igényelhetõ, ha a ko-

rábbi támogatásból elvégzett akadálymentesítés nem

eredményezte más mozgáskorlátozott személy aka-

dálymentes lakáshasználatát. A támogatás kizárólag a

mozgáskorlátozott személy számára eredményezhet

használati elõnyt,de nem szolgálhat a lakás forgalmi ér-

tékének növelésére. A támogatást a Mozgáskorlátozot-

tak Egyesületeinek Országos Szövetsége (a továbbiak-

ban:MEOSZ) javaslata alapján folyósítja az erre felhatal-

mazott hitelintézet. Egy személy részére csak egy alka-

lommal vehetõ igénybe állami támogatás.

A mozgásszervi fogyatékosságot, illetve súlyos moz-

gáskorlátozottságot a súlyos mozgáskorlátozottságot

megállapító, a lakhely vagy tartózkodási hely szerint il-

letékes települési önkormányzat jegyzõje, illetõleg a

megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatal vezetõje által

hozott jogerõs határozattal, szakértõi véleménnyel iga-

zolni kell. Az akadálymentesítési támogatás iránti ké-

relmet az igénylõnek a lakóhelye szerint illetékes moz-

gássérültek egyesületéhez kell benyújtania, a MEOSZ-

nak címezve. A kérelmet, mellékleteivel együtt, a helyi

szervezet a MEOSZ-hoz továbbítja. Itt a fõtitkár a javas-

latot hitelesíti, szükség esetén kiegészíti, majd a teljes

iratanyagot eljuttatja a folyósításra felhatalmazott hi-

telintézetnek. A támogatás cél szerinti felhasználásáról

(a támogatás elköltésének módjáról, a megvalósított

akadálymentesítésrõl) a támogatott a támogatás folyó-

sítását követõ 120 napon belül írásban beszámol a

MEOSZ-nak. A megvalósított akadálymentesítést a

MEOSZ ellenõrizheti.8

Eperjesi Olga

A mozgáskorlátozottak lakásátalakítási 

támogatásáról
A lakás, a lakhatás gondja mindenkit érint, legyen egészséges vagy mozgásában korlátozott ember. Az állam a tá-

mogatási rendszert úgy építette fel, hogy különbontotta az állami és az önkormányzati támogatásokat. A vala-

mennyi önkormányzatra irányadó központi szabályok a lakáscélú támogatások rendszerébe illeszkednek, eze-

ken túlmenõen az egyes önkormányzatoknak lehetõségük van további kedvezményeket nyújtani.


