A családok támogatásaival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
530/2021. (IX. 14.) kormányrendelet által módosított, a gyermekes családok otthonfelújítási
támogatásáról rendelkező 518/2020. (XI. 25.) kormányrendelet alapján támogatható, a vak és
gyengénlátó igénylők számára akadálymentesítést biztosító eszközök és berendezések,
illetve szerelési és felújítási munkálatok listája:
A) bejárati és lakáson belüli ajtókeretek, ajtónyitó gombok, kilincsek, szekrényélek stb. kontrasztosra
cserélése, festése;
B) a lakáson belüli lépcsősorok kezdő és befejező fokainak, illetve három vagy annál kevesebb
lépcsőfok esetén valamennyi lépcsőfok gyengénlátó emberek számára látható, teljes szélességben
történő, kontrasztos jelölése és csúszásmentesítése, lépcsők tetejére csapóajtó telepítése, korlátok
telepítése és kontrasztos kialakítása;
C) fürdőszoba korszerűsítés, például könnyen kezelhető és tisztántartható zuhanykabin, perem
nélküli WC, kontrasztos szaniterek, kezelő eszközök (pl. csaptelepek) és kiegészítők (pl.
törölközőszárító, wc-papír-tartó, kapaszkodók) beszerelése vagy kontrasztossá tétele, vízálló, erős
fényű lámpatestek és megvilágított, nagyító tükör beszerelése;
D) A fényt megtörő, magasfényű, a látássérült személy eligazodását gátló hidegburkolatok matt
felületűre cserélése, illetve minden káprázást okozó, tükröződő felület kiváltása matt felületű
anyagokkal;
E) természetes fényforrásokon beáramló fény szabályozására és módosítására alkalmas
árnyékolástechnikai eszközök felszerelése;
F) elektromos hálózat felújítása és terhelhetőségének bővítése az akadálymentesítés érdekében
szükséges több és nagyobb teljesítményű háztartási gépek, berendezések működtetése érdekében;
G) világítási rendszerek újratervezése, korszerűsítése, centrális és helyi megvilágítást biztosító,
színhőmérséklet- és fényerőszabályozásra alkalmas mesterséges fényforrások kialakítása, a fal
színéhez viszonyítottan kontrasztos és világító villanykapcsolók és dugaszoló aljzatok felszerelése;
H) távoli hozzáféréssel, okos eszközök segítségével üzemeltethető épületgépészeti és háztartási
berendezések telepítése, amelyek akadálymentes applikáció segítségével vezérelhetők;
I) Okos termosztátok, mérőórák és fogyasztásmérők telepítése a víz, gáz, villany és egyéb
közműfogyasztás mérésére, illetve az egyedi mérőórák nagyobb, kontrasztos kijelzőjű típusokra
cserélése;
J) a látássérült személyre veszélyt jelentő fűtési vagy elektromos rendszer kiváltása, korszerűsítése,
pl. kályha, nyílt égésterű gázkészülék, elavult elektromos hálózat stb.;
K) A látássérült személyre veszélyt jelentő régi típusú, biztonsági berendezéssel nem rendelkező
gáztűzhely, illetve a meglévő, érintőképernyővel vezérelhető egyéb tűzhely érintőképernyő nélküli
vagy akadálymentes mobiltelefonos applikációval vezérelhető, biztonsági berendezéssel ellátott
típusra cserélése;
L) a lakáshoz tartozó kertben akadálymentes, csúszásgátolt közlekedő utak építése, korlátok,
kapaszkodók, tájékozódási támpontok létesítése, kültéri taktilis jelzések telepítése, korszerű
világítótestek, csúszásgátló és fényvisszaverő felületek telepítése járdaszegélyeknél, lépcsőknél,
lépcsőkorlátok, kapaszkodók készítése.

