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Utolsó frissítés: 2021.12.31. napján hatályos jogszabályok és
2022.01.21. napján hatályos védelmi intézkedésekről szóló szabályok
szerint
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VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus
világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány)
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének
és
életének
megóvása
érdekében
Magyarország
egész
területén
továbbra
is
veszélyhelyzet van érvényben. A Parlament módosította
a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló
törvényt, amelynek hatálya és így a koronavírus-járvány
miatti veszélyhelyzet 2022. június elsejéig tart.2 Így
továbbra is biztosítható a hatékony és gyors
döntéshozatal ahhoz, hogy a járvány okozta
nehézségekre rugalmasan lehessen válaszokat adni.
Amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, a Kormány
kezdeményezni fogja a veszélyhelyzet korábbi
megszüntetését.
2022. június 18-áig3 hosszabbította meg a Kormány a
járványügyi készültséget. A rendelet szerint az eddig 2021.
december 18-áig tartó időszak határidejét 2022. június 18-ig
tolták ki.
A védelmi intézkedések aktuális, részletes szabályairól
a https://www.jogpontok.hu/Tajekoztatok oldalon
található tájékoztató anyagban olvashatóak további
fontos információk.
2021. évi CXXX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő egyes
szabályozási kérdésekről
3 705/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet a járványügyi készültség
bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
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AZ AKADÁLYMENTESÍTÉSI TÁMOGATÁS
Az akadálymentesítési támogatást a lakáscélú állami
támogatásokról szóló kormányrendelet4 szabályozza.
Ez a támogatás vissza nem térítendő pénzbeli
segítségnyújtást jelent a komfortosabb, méltóbb
lakáskörülmények megteremtéséhez, olyan magánszemélyek
részére, akik fogyatékosságuk miatt kénytelenek
lakókörnyezetük átalakítására.
A támogatás akkor igényelhető, ha a mozgáskorlátozott
személy az általános következményeknek megfelelően épült
lakást egyáltalában nem, vagy csak indokolatlanul nagy
nehézségekkel tudná rendeltetésszerűen használni, ezért azt
akadálymenetesíteni kell, ami többletköltségekkel jár.
I./1. Ki igényelheti az akadálymentesítési támogatást?
A támogatást a mozgásszervi fogyatékossággal élő, vagy
súlyosan mozgáskorlátozott személy (mozgássérült) veheti
igénybe. Illetve a támogatást igényelheti a mozgáskorlátozott
közeli hozzátartozója5 vagy élettársa. A fogyatékosságot,
illetve súlyos mozgáskorlátozott állapotot külön jogszabály
szerint orvosi szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással
kell igazolni.
I./2. Mennyi az akadálymentesítési támogatás összege?
A támogatás összege személyenként legfeljebb 300.000 Ft új
akadálymentes lakás építésénél vagy vásárlásánál.
12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról
Házastárs, egyenes ágbeli rokon, örökbefogadott mostoha- és nevelt
gyermek, örökbefogadó, a mostoha- és nevelőszülő, testvér
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Az összeg ugyancsak legfeljebb 300.000 Ft használt lakás
akadálymentesítésénél, ha a mozgáskorlátozott személy a
lakás tulajdonosa, annak közeli hozzátartozója vagy élettársa,
illetve akkor is, ha önkormányzati lakás esetén a határozatlan
idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező személy, a vele közös
háztartásban élő közeli hozzátartozója vagy élettársa a
mozgáskorlátozott személy.
I./3. Az akadálymentesítési támogatás igénylése
Ha a támogatást igénylő a lakásnak nem tulajdonosa, az
akadálymentesítési munkák elvégzéséhez a lakás
tulajdonosának magánokiratba foglalt írásbeli hozzájárulása
szükséges. Ezt a bank részére a támogatási kérelemmel
egyidejűleg kell benyújtani.
A támogatás iránti kérelmet a hitelintézetnél kell
előterjeszteni (csatolva a kérelemhez a költségvetést és a
műszaki dokumentációt is), amely elbírálja a támogatásra
való jogosultságot a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek
Országos Szövetsége (a továbbiakban: MEOSZ) álláspontja
alapján. A MEOSZ álláspontját a bank köteles kikérni, de az
a bankot nem köti.
Ugyanazon személyre tekintettel támogatás újra a korábbi
támogatásra vonatkozó szerződés keltétől számított 10 év
után igényelhető.
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