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Doktori dolgozat - Részvételi akciókutatás (RAK)

●  felhívást „mozgássérült kutatók, kutató mozgássérült  emberek” 
részére.  

● Kovács Vera, Kiss Csaba, Udvarhelyi Tessza

2016 szeptemberében tíz mozgássérült tapasztalati szakértő-kutató 
részvételével és négy szövetséges támogatásával elindult az Önállóan lakni 
- közösségben élni részvételi akciókutatás.

Tanulmánykötet



Mi kell ahhoz, hogy egy mozgássérült ember ma Magyarországon 
önállóan élhessen? (2016)

Önálló, önrendelkező élet

feltételek

1. az akadálymentes környezet és tömegközlekedés,  
2. az anyagi biztonság,  
3. a támogató szolgáltatások,  
4. a lakáspolitika
5. a mozgáskorlátozott emberek társadalmi megítélése



Klasszikus kutatási módszerek

Adatgyűjtés 10 hónap

A fogyatékos embereken belül a legnagyobb csoport a 
mozgáskorlátozottaké: a 2001-es cenzus szerint 225 615 fő, 2011-ben 
pedig 232 206 fő.
1. kérdőívek
2.  interjúk Lakhatási történetek, 

szakemberinterjúk: Óbuda és a XIII. kerület

3. Közérdekű adatigénylés: lakásállomány, akadálymentes 
tömegközlekedési eszközök lakásakadálymentesítési támogatás



Törekvéseink - akcióink

● Lahatási beszélgetés Eleven Emlékmű csoport
● Lakásmenet
● Jövedelem workshop - a mozgássérült embereknek milyen jellemző  plusz 

kiadásaik vannak, és ezeket milyen forrásból tudják  (vagy nem tudják) 
fedezni

● Kampány a közvécékért (A Város Mindenkié)
● Auróra Közösségi Ház, Civil Kollégium Alapítvány Kunbábony
● Ezrelékek lázadása - együttérzés helyett esélyegyenlőséget Eleven Emlékmű
● Verseny a lejutásért -M3 Dózsa György út
● Mi is úton vagyunk/Még mindig úton vagyunk BKV ZRT BKK ZRT



Lakáspolitika

Megállapítások:
● az érintettek több, mint kétharmada családban, családháztartásban él.
● a fogyatékos emberek körében rendkívül gyakori, hogy soha nem tudnak származási 

családjuktól függetlenné válni, és azok haláláig idős szüleikkel kénytelenek élni.

● nincs nyílvántartva a lakásállomány, és nincsenek célzott lakáspályázatok
33 bérlakás  - 239 akadálymentesítés (2010-2016)

● sokan intézményekben (idősotthon, hajléktalanszálló)
● Néhányan szivességi lakáshasználók
● ritka, hogy érintett jut saját lakáshoz (Kedvező munkavállalás vagy családi háttér segíti 

őket)

MEGOLDÁSOK:
● az önkormányzatok legalább tartsák nyilván a lakásállományuk akadálymentességé
● rjanak ki a mozgássérült emberek számára célzott pályázatokat
● az akadálymentes lakások bérbeadásánál élvezzenek előnyt a mozgáskorlátozott 

pályázók.
● állami lakáspolitika: bérlakás-állomány bővítése
● Lakásakadálymentesítési támogatás - bérleményben is igényelhető legyen



Intézményi lakhatás - Támogatott lakhatás
Közérdekű adatkérés: megyei önkormányzatoktól
Megállapítások
Az intézményi háztartásban élő mozgássérült emberek száma: 2001-ben 10 
ezernél, 2011-ben pedig 12 ezernél is több
● a mozgáskorlátozott emberek, akik ma intézményben élnek, nem 

célcsoportjai a kitagolás folyamatának, a kiváltás során nem is létesülnek 
kifejezetten a számukra alkalmas férőhelyek.

● az akadálymentesség állapotát sokszor nem tartják nyilván a fenntartók
● magánszemély (például egy család) nem lehet támogatott lakhatás férőhely 

fenntartója
Megoldás:: Támogatott lakhatás választható opció legyen 
● a normatív támogatás igénylése ne legyen intézményi fenntartóhoz kötött, 

magánszemély, otthonában is igényelhesse
Intézményi lakhatás pozitív megítélése
Átmeneti elhelyezéskor ugródeszkát jelenthet korlátozó családban élő érintett 
számára



Akadálymentes környezet-közlekedés

Megállapítások

Tömegközlekedés
BKV-BKK-VT-arrivabuszállomány nagy arányban akadálymentes - de 
utaztatáskor diszkriminál (megkérdezettek 20%-a mopedhasználat)
VOLÁN akadálymentesítése elenyésző, villamosok közül  csak néhány vonal 
használható Budapesten 1-4-6-17-19 MÁV igénylése körülményes
Teljesen akadálymentes: 32% - Részben akadálymentes: 9% - Nem 
akadálymentes: 59%

Metró: Kutatásunk idején zajlott a M3 akadálymentesítés-kampány M2: csak 3 
felszíni megálló használható(ekkor még nem alakult meg a csoportunk)

● nincs olyan önkormányzat, amely a közintézményei teljes körét sikerrel 
akadálymentesítette volna, annak ellenére sem, hogy az 
akadálymentesítésről szóló törvény erre már több határidőt is megszabott



Támogató szolgáltatások 

Megállapítások
●  jelenleg 8-14 óra között meghatározott számú érintett állami támogatással
● egyéb. szívességi alapon 
● nagyon kevesen tudják a piaci árat megfizetni
● sokan ellátatlanok maradnak és így munkát sem tudnak vállalni

Megoldási javaslatok
● megfizetthetőség
● jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bővítése
● több érintettet befogadó és 24 órában elérhető támogatószolgálati 

rendszer
● szállítószolgálati rendszer választható opció legyen, de 24 órában elérhető
● társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatások bővítése
● segítőket összefogó-támogató rendszer



Megoldási javaslatok

Emberkép: 
● intézmények dolgozóinak érzékenyítő és szakmai továbbképzése:önkormányzati, 

egészségügyi dolgozók, szociális intézmények munkatársai, családsegítő, 
anyaotthonok, hajléktalanszállók, a bolti eladók, a buszsofőrök

● a gondnokság helyett a támogatott döntéshozatal intézményét (beszédfogyatékos 
mozgáskorlátozott embereket döntésképességük ellenére is gondnokság alá 
helyeznek)

● szülőket is meg kell erősíteni -támogathassák gyermekeiket az önállósodásban és 
fel tufják dolgozni, hogy a várthoz képest egy eltérő élethelyzetbe kerültek

● oktatás: pedagógusok szakmai képzése társadalmi megítélés
2001-ben 41% a 8 osztályt végzők aránya

● megfelelő minőségű segédeszköz
. 



Megoldási javaslatok

Anyagi biztonság:
● munkavállalás: nyílt munkaerőpiac - (KSH: 10%) kérdőív:13% teljes munkaidő

A válaszadók 22,8 százaléka dolgozik részidős állásban,
12 % nyugdíjas és több, mint felük fő jövedelem: a rokkantsághoz, 
mozgáskorlátozottsághoz kötődő ellátás

● oktatási intézmények munkahelyek akadálymentesítése
● anyagi típusú ellátások bővítése, emelése
● védett/támogatott munkahelyek mellett a nyílt munkaerőpiac bővítése
● a munkaadók állami támogatása a foglalkoztatás érdekében



Ellátási szükséglet-kutatás - saját adatok 2019

Kérdőív - 118 fő kitöltő életkora 22 év és 77 év közötti

● az önálló életvitel számunkra nem azt jelenti, hogy az illető önellátó és képes egyedül 
élni. Az önálló és önrendelkező élet azt jelenti, hogy azért, mert valaki fizikálisan nem 
képes dolgok elvégzésére, a saját életét érintő kérdésekben dönthessen önállóan.

Foglalkozás szerint a rokkantnyugdíjastól az aktív dolgozóig, munkakörök széles skálája is 
megtalálható volt  

Lakóhely szerint: fővárosi (39%), a megyeszékhelyeken (16.1% kisvárosokban (16.1%) és 
falvakban (14.4%) 
● egyéb adatokból kiderül, hogy a segítő- és támogató szolgáltatások főleg Budapesten,

megyeszékhelyeken és nagyvárosokban érhetők el - azonban ezen kívül eső területeken is
szükséges lenne rá
a szolgáltatást igénybe vevők szerint: a kitöltők 83.9%-a érintett volti, 8.5 %-a 
hozzátartozó, és 7.6%-a az egyéb megjelölést választotta, így kiderült, hogy a válaszadók 
között volt szociális dolgozó, MEOSZ-munkatárs, érdekvédő, szociálpolitikus, de még 
képviselő is.



Ellátási szükséglet-kutatás - saját adatok 2019

A megkérdezettek nagy részének a hivatalos segítő/támogatószolgálat alig segít (21.2%), 
inkább család (16.9%), barátok (19.5%), önkéntesek (22.9%), egyéb, általunk konkrétan rá 
nem kérdezett formában kap segítséget 11.9%-a a kitöltőknek. Jelenleg nincs segítője, de 
szüksége lenne rá a kitöltők 13.6%-ának 

Akiknek nincs segítőjük, azért nincs, mert a támogatószolgálatok munkaideje nem 
megfelelő számukra (8.5%), nem vállalják, amire szüksége lenne (11,9%), a szolgálatnak 
nincs kapacitása (9.3%), nem tudja megfizetni (22%) és nem ismeri a lehetőségeket 
(13.6%). 

 alapvető tevékenységeken (étkezés, fürdés, öltözés, felkelés, lefekvés) át a közlekedésig, a 
lakás rendbentartásáig szüksége van a kitöltők 78%-ának. 

● 76,3% jelölte meg, hogy az életszínvonaluk javulna, ha 24 órában elérhető lenne a 
támogatószolgálat.  - Ez a vidéken élők helyzetét javítaná, ahol jelenleg alig-alig érhető 
el szolgáltatás és jellemzően a család segíti a fogyatékkal élő személyt.

Megoldás: a támogatószolgálatok kapacitáshiányának kiterjesztése törvénymódosítással



Ellátási szükséglet-kutatás - saját adatok 2019
ki legyen a személyi segítő Ezek az emberek bizalmas teendőket látnak el, mosdó 
használata, pénz kezelése Fontosak a segítő tulajdonságai
● a szakértelem, türelem és a rugalmasság a legfontosabbak
● a fizikai erőnlét után az egészségügyi képzettség

akik maguk szervezik meg a segítőiket: napi1 óráról egésznapig tartó folyamat
●  szeretnék megválasztani maguk, hogy ki legyen a segítő (82.2%),

 gyakran bizonytalan informális segítői háló

A finanszírozás
● a válaszadók 50%-a azt szeretné, ha alanyi jogon járna a személyisegítő
● 44.1% hajlandó lenne csekély összeget fizetni érte.

Olyan területen is igényelnének segítséget az érintettek, melyek jelenleg nem tartoznak a 
személyi segítők feladatkörébe. Ezért a valós szükségletek lefedéséhez a jelenleginél 
rugalmasabb rendszerre lenne szükség



5 év fontosabb eseményei

A Koronavírus hatásai a mozgássérültek körében a Covid alatt
Online Rehab Critical Mass
“Együtt könnyebb…”-irodalmi pályázat
Nem nagyon bírjuk egymást a falakkal kiállítás és workshop sorozat
Auróra Liftavató
Önálló Élet Napja- online esemény
MÁV kerekasztal
5. születésnapi esemény
Barátos online találkozók
Csoporttagunk esküvője- akadálymentes helyszínen
LEGO házépítő pályázat


