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Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 
 

 

AQUAPÓNIÁS FOGLALKOZTATÓ ÉS KÉPZŐ KÖZPONT  
„Napsugár Aquapóniás és Szociális Központ” ünnepélyes átadása 

 

Kaposváron 1980 májusában 19 alapító tag létrehozta a mozgáskorlátozott emberek érdekeinek 

érvényesítése céljából a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületét. 1982-ben a létszám elérte a 200 

főt, a jelenlegi taglétszám 2450 fő. 

Kezdetben a fő tevékenység az érdekvédelem és a közösségi élet segítése volt. 

35 év alatt a szervezet kibővítette tevékenységét és, az érdekérvényesítés mellett, fogyatékossággal élő 

emberek számára különböző, köznevelési, szociális, egészségügyi intézmények fenntartásában 

közfeladatokat lát el, segíti a fogyatékossággal élő emberek társadalmi beilleszkedését közösségi, sport, 

szabadidős programok biztosításával, továbbá jelentős számú megváltozott munkaképességű, 

fogyatékossággal élő, valamint ép ember számára biztosít munkalehetőségeket. 

 

A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének legújabb, 2015 évi pályázati programjának 

megvalósulási folyamata: 

Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című  

TIOP-3.2.4-13/1 pályázat keretében hozta létre újonnan épült aquapóniás termesztő-házát.  

Elnyert összeg: 47 988 169 Ft  

A pályázati támogatás lehetőséget biztosított: 

- 125 nm. alapterületű passzív ház – termesztő-ház és 10 nm alapterületű gépészeti egység 

építésére, mely 2014. december 2.-án indult és 2015. március 15.-én fejeződött be.  

A termesztő-ház műszaki átadása 2015. március 16-án megtörtént. 

- Az innovatív, számítógépes rendszer által felügyelt, energiatakarékos, környezetkímélő technológia  

beépítésére, amely napjainkban fejeződik be.  

A termesztő ház működése foglalkoztatási lehetőséget biztosít 5 fő autista, 6 fő egyéb megváltozott 

munkaképességű ember, valamint az őket segítő további 3 személy foglalkoztatására.  

 

Az innovatív, aquapóniás technológia lényege:  

Az energiatakarékos, számítógépes rendszer által vezérelt technológiával működő, téli időszakban kerti 

hulladék komposztálását végző komposzt kazánnal fűtött passzív házban, komplex biológiai folyamattal 

előállított zöldség- és gyümölcstermesztés, valamint haltenyésztés valósul meg egész évben. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Az aquapóniás növénytermesztés az intenzív haltenyésztés és a vízkultúrás növénytermesztés 

összevonásával jött létre, megtartva azok előnyeit, ugyanakkor kiküszöbölve a hátrányokat. Az eljárás 

során a növényeket agyag granulátumba ültetik, a halakat tartályokba telepítik, a tartályból pedig a vizet 

folyamatosan áramoltatják a növények alatt. A halak és a növények szimbiózisban élnek egymással: a 

halaknál keletkező (salak) anyagokat ugyanis a növények feldolgozzák, hasznosítják, ezzel egy időben, a 

granulátum szűrő hatása által a víz megtisztítva kerül vissza a haltartályokba. Öntözésre, gyomirtásra nincs 

szükség, így a vegyszermentes növények termesztésével, és az Omega 3 zsírsavban gazdag Tilápia halak 

tenyésztésével a program hozzájárul az egészséges étkezési kultúra kialakításához.  

 

A megváltozott munkaképességű autista, fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásuk során 

gondozzák a halakat és a kemikáliáktól mentes fűszernövényeket, zöldségeket, gyümölcsöket, biztosítják a 

passzív ház működési feltételeit, közreműködnek az előállított termékek elsődleges feldolgozásában 

(növényszárítás, válogatás, csomagolás) valamint értékesítésében. 

 

A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének Egyenesi úti telephelyén lévő családi ház 

felújítását, bővítését követően vált lehetővé egy komplex szociális központ létrehozása; amely a 

pályázati program forrásain túl 15 millió forint önerőből valósult meg. Ennek építését, felújítását 

Egyesületünk műszaki szolgálata végezte, amelyben döntő többségben megváltozott 

munkaképességű szakemberek dolgoznak. Az Egyesület saját forrásaiból, az aquapóniás termesztő ház, 

kibővült fogyatékos emberek nappali szociális intézményével, foglalkoztató műhellyel, öltözőkkel, szociális 

helyiségekkel, valamint fogyatékos emberek számára támogatott lakhatást biztosító lakóegységekkel.  

Mindezek együttesen alkotják a Napsugár Aquapóniás és Szociális Központot. 

Az aquapóniás központban folyó tevékenység, innovatív jellege miatt idegenforgalmi, oktatási, 

képzési, kísérleti célokra is hasznosítható. A szakmai szempontból innovatív program megvalósításában 

együttműködő partner a Kaposvári Egyetem Állattudományi Kara, valamint a Corvinus Egyetem 

Kertészettudományi Kara.  

 

Elérhetőségek: 

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének Elnöke 
Dr. Hegedüs Lajos 
7400 Kaposvár, Béke.  u. 47. 
Tel:06/ 20 /935-8752 
E-mail:hegedus@meosz.hu 
 
 
Bodor Zoltán Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének ügyvezetője 
7400 Kaposvár, Iszák u.42. 
Tel:06/20/439-9465 
E-mail: ugyvez@mksme.t-online. hu 
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Dr Hegedüs-Beleznai Csilla Napsugár Rehabilitációs és Habilitációs Központ Intézménycsoport 
koordinációs igazgatója 
7400 Kaposvár, Béke u. 47 
Tel: 06/20/ 439-9455 
E-mail: beleznai@napgyogy.t-online.hu 
 
Zalavári Eszter 
Napsugár Aquapóniás és Szociális Központ 
intézményvezető 
7400 Kaposvár, Egyenesi út 74. 
Tel.: 06-20/514-0790 
e-mail: naszk@mksme.t-online.hu 
 
Olajos Ottó aquapóniás szakértő 
2000.Szentendre Kikelet u. 5. 
Tel: 06/30/621-9805 
E-mail:olajos.otto@passzivakvaponia.hu 
E-mail:olajos.otto@gmail.com 
 
 
 
 
       Dr Hegedüs-Beleznai Csilla 
                 koordinációs igazgató - projektmenedzser 

mailto:beleznai@napgyogy.t-online.hu
mailto:naszk@mksme.t-online.hu

