AKADÁLYMENTESÍTÉSI
TÁMOGATÁS
Legfeljebb 300 000 Ft, vissza nem
térítendő állami támogatás
mozgáskorlátozottak lakásának
akadálymentesítésére

Hogyan működik?
Akadálymentesítési támogatást csak mozgáskorlátozott személy részére lehet igényelni. Például, ha Ön
akadálymentesítés céljából rámpát építtet, amely költsége 500 000 Ft és az Ön által bemutatott számla
legalább 350 000 Ft összegű, ebben az esetben legfeljebb 300 000 Ft támogatásban részesülhet.

Ki igényelheti?
Az állam vissza nem térítendő akadálymentesítési támogatást kizárólag mozgáskorlátozott személyek részére
nyújt. A támogatást a mozgáskorlátozott személy vagy a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó vagy
élettárs igényelheti.
Mozgáskorlátozott személynek minősül az a
mozgásszervi fogyatékos személy, aki
•az állapota miatt a helyváltoztatáshoz meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát
igényli, vagy
•az állapota miatt állandó jelleggel ágyhoz kötött, ezért segédeszköz használatára nem képes, vagy
•segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható mozgásszervi betegségben szenved.
súlyos mozgáskorlátozott személy, aki
mozgásszervi fogyatékosnak minősül, és fogyatékossági támogatást kap,
még nincs 18 éves, és mozgásszervi fogyatékossága miatt magasabb összegű családi pótlékra jogosult,
a közlekedőképességében orvosilag igazoltan súlyosan akadályozott.
A támogatásban részesülő mozgáskorlátozott személy lehet:
az építtető vagy a vásárló, illetve az építtetővel vagy a vásárlóval együtt költöző közeli hozzátartozó vagy
élettárs,
a lakás tulajdonosa, illetve a tulajdonossal közös háztartásban élő közeli hozzátartozó vagy élettárs,
az önkormányzati lakásra határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező személy vagy a vele közös
háztartásban élő közeli hozzátartozó vagy élettárs.
Ha a támogatást nem a lakás tulajdonosa igényli, akkor az akadálymentesítési munkák elvégzéséhez hozzá
kell járulnia a tulajdonosnak is. A hozzájárulást írásba kell foglalni, és a támogatási kérelemmel együtt kell
benyújtani bankunkhoz.

Mire igényelheti a támogatást?
Az akadálymentesítési támogatást igénybe veheti:
új akadálymentes lakás építéséhez,
új akadálymentes lakás vásárlásához,
lakásszövetkezet tulajdonában lévő, újonnan épített akadálymentes lakrész állandó használati jogának
megszerzéséhez,

akadálymentesítési munkák többletköltségeinek fedezéséhez.

Mi számít akadálymentesítési munkának?
lépcsőt helyettesítő feljáró, rámpa kialakítása
elektromosan távirányítható nyílászárók, nyitó berendezések, távnyitó szerkezetek beépítése
kaputelefon beszerelése
korlátok, kapaszkodók felszerelése
ajtó kiszélesítése, küszöbök megszüntetése
padlóburkolat csúszásmentesítése, járda kialakítása
beépített bútorok áthelyezése, különleges elhelyezése, kialakítása
különleges fürdőszobai és konyhai berendezések elhelyezése, átalakítása, áthelyezése, kialakítása
csaptelepek, szerelvények, eszközök felszerelése, kialakítása
higiéniai helyiségek kialakítása és átalakítása, méreteinek növelése
kádak, zuhanyzó tálcák kiegészítő berendezésekkel történő kiváltása
felvonó, lépcsőjáró emelőszerkezet létesítése
elektromos szerelvények, aljzatok, kapcsolók áthelyezése
lakás komfortfokozatának növelése céljából gáz vagy egyéb, szilárd tüzelőanyag mozgatását nem igénylő közmű
bevezetése, belső hálózatának kialakítása, vagy központosított fűtés kialakítása, cseréje, beleértve a megújuló
energiaforrások alkalmazását is.
Az akadálymentesítési munka része a fenti munkákhoz közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka is, az
akadálymentesítés költségeinek legfeljebb 40 százalékáig.

Milyen további feltételei vannak a támogatás igénybevételének?
Ön akkor igényelheti a támogatást új lakás építéséhez, vásárlásához vagy állandó használati jog
megszerzéséhez, ha Önnek, továbbá házastársának, élettársának, gyermekének és az Önnel együttköltöző
családtagjainak:
nincs lakástulajdona,
nincs állandó lakáshasználati joga,
nincs folyamatban lakástulajdoni vagy használati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelme,
nem bérlője önkormányzati lakásnak, szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötötten sem.
Egyes kivételes esetekben akkor is jogosult lehet a támogatásra, ha van már lakásuk.
Ön igényelheti a támogatást, ha Önnek, vagy házastársának, élettársának, gyermekének és az Önnel
együttköltöző családtagjainak együttesen legfeljebb 50 százalékos tulajdoni hányada van egy olyan
lakásban, amit megörököltek, vagy tulajdonközösség megszüntetése útján került a tulajdonukba;

•olyan saját tulajdonú lakása van, melynek lebontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte vagy
engedélyezte;
•olyan lakása van, ami több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén, haszonélvezettel terhelten
került a tulajdonába, és a haszonélvező a lakásban lakik.

Ha lakást vásárol, az eladó nem lehet az Ön közeli hozzátartozója vagy élettársa.

Mekkora a támogatás összege?
Az akadálymentesítési támogatás legfeljebb 300 000 Ft lehet személyenként.

Milyen gyakran igényelheti a támogatást?
Akadálymentesítési támogatást 10 évente igényelhet:
•A 10 éves időszakot a korábbi akadálymentesítési támogatás igénybevételéről szóló szerződés megkötésétől
számítjuk.
•A 10 éves előírás mozgáskorlátozott személyenként értendő.
Ugyanazon lakásra vagy lakóépületre akadálymentesítési támogatást akkor igényelhető több alkalommal, ha a
korábbi támogatásból elvégzett akadálymentesítés nem eredményezte más mozgáskorlátozott személy
akadálymentes lakáshasználatát.

Hogyan igényelheti?
OTP bankfiókban
Keresse meg az Önhöz legközelebbi bankfiókunkat és foglaljon időpontot online!

Mire vehető igénybe?
Az akadálymentesítési támogatást igénybe veheti:
új akadálymentes lakás építéséhez,
új akadálymentes lakás vásárlásához,
lakásszövetkezet tulajdonában lévő, újonnan épített akadálymentes lakrész állandó használati jogának
megszerzéséhez,
akadálymentesítési munkák többletköltségeinek fedezéséhez.

