
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Családi név Első utónév További utónevek

Viselt név:

Anyja neve:

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje:

Születési név:

Előtag

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

01 Fővárosi Törvényszék

Madár Ildikó

Madár Ildikó

Tóth Anna Mária

Magyarország

Budapest

1 9 7 6 1 0 2 1

0 1 0 2 0 0 0 1 2 9 2 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.19 16.22.54



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

1 1 3 6 Budapest

Hegedűs Gyula utca

43

    

0 1 0 2 0 0 0 1 2 9 2

1 6 P k 6 1 5 9 7  1 9 9 0 0 1

1 9 0 0 0 3 2 1 2 4 1

Földesi Erzsébet

Budapest 2 0 1 8 0 4 2 5

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.19 16.22.54



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

21 344 20 643

866 689

20 478 19 954

8 248 19 411

3 544 3 230

4 704 16 181

1 347 2 899

30 939 42 953

15 725 15 897

15 694 15 725

31 172

6 892 5 684

6 892 5 684

8 322 21 372

30 939 42 953

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.19 16.22.54



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

14 046 9 989 14 046 9 989

49 426 58 429 49 426 58 429

2 876 3 019 2 876 3 019

27 806 54 754 27 806 54 754

4 590 4 590

63 472 68 418 63 472 68 418

63 472 68 418 63 472 68 418

20 978 21 843 20 978 21 843

40 564 42 473 40 564 42 473

1 848 3 065 1 848 3 065

49 865 49 865

2 2

63 441 68 246 63 441 68 246

63 441 68 246 63 441 68 246

31 172 31 172

31 172 31 172

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.19 16.22.54



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

15 924 21 711 15 924 21 711

17 279 17 279

5 581 7 054 5 581 7 054

251 210 251 210

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.19 16.22.54



PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1 1 3 6 Budapest

Hegedűs Gyula utca

43

    

1 6 P k 6 1 5 9 7  1 9 9 0 0 1

0 1 0 2 0 0 0 1 2 9 2

1 9 0 0 0 3 2 1 2 4 1

Földesi Erzsébet

Érdekvédelem, szociális, egészségügyi ellátások

Szociális igazg. és egyes szociális 

ellátásról szóló 1993. évi III. TV. 65/c  Támogató Szolgáltatás

Mozgáskorlátozott személyek és családjaik

7600

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.19 16.22.54



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.19 16.22.54



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

63 472 68 418

251 210

14 331 17 279

48 890 50 929

63 441 68 246

40 564 42 473

63 441 68 246

31 172

100 100

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.19 16.22.54



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

FOGYATÉKOS EMBEREK FŐVÁROSI TÁMOGATÓ SZOLGÁLATA

Magyar Államkincstár BP.-i és Pest Megyei Igazgatósága

2017.01.01-2017.12.31

17 278 769

17 278 769

17 278 769

17 278 769

12 798 068

4 480 701

0

17 278 769

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.19 16.22.54



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

OTTHONI SZAKÁPOLÁSI SZOLGÁLAT

Országos Egészségbiztosítási Pénztár, később Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

2017. 01.01.-2017.12.31.

15 585 400

15 585 400

15 585 400

15 585 400

10 834 063

4 751 337

0

15 585 400

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.19 16.22.54



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Budapest, I-XXIII. kerület Szervezet működésének programjai

Budapest I-XXIII. kerületi Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal

2017.01.01-2017.12.31

7 054 000

7 054 000

7 054 000

7 054 000

2 165 629

4 888 371

0

7 054 000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.19 16.22.54



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Működési támogatás

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

2017.01.01-2017.12.31

5 603 055

5 603 055

5 603 055

5 603 055

0

5 603 055

0

5 603 055

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.19 16.22.54



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Gépjármű beszerzés a Támogató Szolgálatnak

Fővárosi Önkormányzat és az MNB

2016.12.01-2017.12.31

7 000 000

7 000 000

7 000 000

4 000 000

0

0

7 000 000

7 000 000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.19 16.22.54



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Mobility4EU program

Mobility4EU-Germany Berlin

2017.01.01-20107.12.31

1 906 314

1 906 314

1 906 314

1 906 314

1 472 178

434 136

0

1 906 314

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.19 16.22.54



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Egyéb bevételek

BKK, Tagdíj, Támog.Szolg., 1%

2017. 01.01.-2017.12.31.

10 427 613

10 427 613

10 427 613

10 427 613

8 342 090

2 085 523

0

10 427 613

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.19 16.22.54



   

  1   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

A Mozgássérültek Budapesti Egyesületének 

közhasznú tevékenységei 2017-ben 
  



   

  2   
 

 

 

 

 

Név: MOZGÁSSÉRÜLTEK BUDAPESTI EGYESÜLETE 

 

 

Székhely:  Központi Iroda 

1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 43. 

 

Telephely1:  Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont 

   1097 Budapest, Könyves Kálmán 12-14, Lurdy Ház, 3. emelet 

 

Telephely2:  Rehabilitációs és Rekreációs Üdülő 

                     2730. Albertirsa, Dolina u 58. 

 

 

Alapítás időpontja: 1977 

Bírósági nyilvántartás száma: 6. Pk. 61597/1 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 1990. 02. 15. 

Egyesület jogállása: 1998. január 1-től kiemelkedően közhasznú 

                                   2012. január 1-től közhasznú társadalmi szervezet 

  



   

  3   
 

 

Bevezetés  

 

A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 2017-es tevékenységével is jelentős mértékben 

hozzájárult a fővárosban élő mozgássérült és más, fogyatékossággal élő emberek önálló 

életének támogatásához, jogismeretének növeléséhez, színes programjainkkal pedig a 

közösségi élményt, aktív kikapcsolódást biztosítottunk számukra.  

 

Szolgáltatásaink köre kiterjed az információnyújtásra, a sorstársi tanácsadásra, személyi 

segítségnyújtásra, speciális szállításra, otthonápolásra, segédeszköz-kölcsönzésre, jogsegély-

szolgálatra, valamint akadálymentes üdülési szolgáltatásra.  

 

Otthoni szakápolási szolgáltatásunk jellemzője, hogy a mozgássérültek által irányított 

egyesületünk keretében működik, a szakápolási szolgálat dolgozói mindennapos 

kapcsolatban állnak tagjainkkal. Ez elősegíti, hogy a mozgássérült ügyfelek az igényeiket a 

mindennapokból ismerő szakemberektől kaphassanak segítséget, szakszolgáltatást. 

 

Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpontunk akadálymentesítési és egyetemes 

tervezési tanácsadó szolgáltatásával nemcsak a mozgássérült, fogyatékos, hanem a 

gyermekek, az idős emberek, a nők, kismamák, azaz az állampolgárok széles körének 

szempontjait képviseli munkája során. A Központ által javasolt tervezési mód 

eredményeként ugyanis olyan termékek, épített környezet és szolgáltatások jönnek létre, 

amely nemre, korra és képességekre tekintet nélkül mindenki számára alkalmasak. 

 

A Központ részt vesz egy, a többségi közlekedés jövőjét vizsgáló és befolyásolni kívánó 

európai uniós projektben. A projekt egyetlen, a fogyatékos emberek érdekeit is képviselő 

konzorciumi tagjaként sikerült az egyetemes tervezési stratégiát magas szintre emelni a jövő 

közlekedésfejlesztésében.  

 

Egyesületünk kerületi szervezetei közösségteremtő tevékenységükkel közvetlenül az 

egyénekig jutnak el, csoportjaink tagjai közös elhatározással szerveznek információs, 

szabadidős és kulturális eseményeket. A kerületi önkormányzatok változó módon biztosítják 

kerületi szervezeteink bevonását a helyi döntéshozatalba és ugyanilyen változó jelleggel 

támogatják tevékenységüket. A kerületi szervezetek szorosan együttműködnek a helyi civil 

szervezetekkel, több kerületben a mi szervezeteink a motorjai a helyi civil életnek.  

 

Budapest, 2018. április 15.  

 

 

Földesi Erzsébet, elnök 
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A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete közhasznú tevékenységei 

2017-ben 
 

Egyesületünk 2017-ben is működtette szolgáltatásait a fővárosi mozgássérült emberek, 

illetve más fogyatékossággal élő emberek társadalmi aktivitásának elősegítésére és 

élethelyzetének javítására.  

 

Szolgáltatások 
 

Fogyatékos Emberek Fővárosi Támogató Szolgálata 

A támogató szolgálat célcsoportja a súlyos fogyatékossággal élő személyek, célja pedig a 

fogyatékos emberek társadalmi aktivitásának növelése. A szolgáltatás ellátási területe: 

Budapest egész területe. Elsődleges ellátási területe pedig: Budapest, XIII. kerülete. 

 

A szolgáltatás személyi állománya: 1 fő szolgálatvezető, 2 fő gépjárművezető, 3 fő személyi 

segítő, 1 fő sorstársi tanácsadó.  

2017-ban 2 gépjárművezető, váltott műszakban nyújtott speciális szállítási szolgáltatást 1 db 

gépjárművel. A gépjármű teljes körűen akadálymentesített, rámpával ellátott és a jogszabály 

szerinti, hatóságok által is elfogadott 4+3 pontos biztonsági öv és kerekesszék rögzítő 

felszereléssel van ellátva. A gépjármű karbantartása nagyon magas kiadásokkal járt, ezért az 

Egyesület támogatókat, pályázati forrásokat keresett új, a mozgássérült személyek 

biztonságos, komfortos szállítását biztosító szállítójármű megvásárlására. Az új gépjármű 

megvásárlására 2016 decemberében került sor Budapest Főváros Önkormányzata és a 

Magyar Nemzeti Bank támogatásával, valamint Egyesületünk egyéb bevételeinek 

felhasználásával. Az üzembe helyezés 2017 márciusában történt egy speciális rámpa 

beszerzése után. Az új autóbusz 9 személyes, típusa Opel Vivaro Combi.  

A szállítószolgálat régi, tíz éves busza 2017-ben értékesítésre került. 

 

A XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályától ingyenes használatra kapott BKI-i 

típusú lépcsőjáró szerkezetet 2017-ban is folyamatosan használták a szállítószolgálat 

munkatársai olyan klienseknél, ahol a lakást csak lépcsőn keresztül lehetett megközelíteni. 

 

Fogyatékos Emberek Fővárosi Támogató Szolgálata 2017. évi mutatói 

 Kötelező feladategység: 6.178,0 feladategység 

 Teljesített feladategység: 6.178,0 feladategység 

 -       személyi segítés (1 óra = 1 feladategység): 2996.5 feladategység 

 -       szállítás (5 km = 1 Feladategység): 3181.5 feladategység 

 2017-ban az ellátott személyek száma (elszámolhatóak): 52 fő 

-       csak a személyi szállítást vette igénybe: 39 fő 

-       csak a személyi segítést vette igénybe: 10 fő 
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-       mindkettőt igénybe vette: 3 fő 

Ellátottak száma fogyatékossági csoportonként: 

 -       Látássérültek: 2 fő 

-       Mozgássérültek: 48 fő 

-       Értelmi fogyatékos: 1 fő 

-       Halmozottan fogyatékos: 1 fő 

Személyi szállítás: 

 -       Összes megtett utas (hasznos) km: 26.795 km 

 -       Elszámolható (fogyatékossági támogatással, vagy vakok személyi járadékával, vagy 

emelt szintű családi pótlékkal rendelkezők részére):13.228 km 

 Személyi segítségnyújtás: 

 2017-ban a támogató szolgálatban 3 fő személyi segítő dolgozott az alábbi munkarendben: 

 2 fő személyi segítő 8 órás munkarenddel: 8.00-18.00h, 1 fő személyi segítő 6 órás 

munkarenddel – 15.00-21.00h 

 Ezzel a beosztással egész nap biztosítani tudtuk a személyi segítést klienseink számára. 

 

 A személyi segítségnyújtás esetén a következő tevékenység-csoportok voltak a 

leggyakoribbak: háztartási munka, kísérés, gondozás, oktatási, képzési célú segítségnyújtás, 

rehabilitációs célú segítségnyújtás, felügyelet, ügyintézés, tanácsadás, információnyújtás, 

egyéb (pl. bevásárlás). 

 A fővárosban a következő kerületekben végeztünk személyi segítést: III., IV., VIII., XIII., XIV. 

és XIX. kerületek. 

 

Sortársi tanácsadás 2017-ben 

A sorstársi tanácsadás nem kötelező eleme a támogató szolgálatnak, egyesületünk ennek 

ellenére fontosnak tartja a sorstársi tanácsadó szolgáltatás biztosítását. Tanácsadónk 

munkatársa elvégezte a MEOSZ szervezte sorstársi tanácsadó képzést.  

 

A szolgáltatás térítésmentes, a tanácsadás igénybevételének nem feltétele az egyesületi 

tagság. 2017-ben a sorstársi tanácsadás egyesületünk irodájában történt személyesen, 

telefonon, illetve e-mailen. 

 

A sorstársi tanácsadás lényege, hogy készséges odafigyeléssel és probléma-megoldási 

módszerek alkalmazásával segítsünk sorstársunkon. A legtöbb ember képes megoldani a 

mindennapi élettel kapcsolatos problémáit, ha ehhez segítséget kap. 

Sokan már elfogadták egészségi állapotukat, de az állapotukkal járó mindennapi kihívásokat 

sokszor nehezebben viselik: életük megváltozott korlátait, elszigeteltségüket a világtól. 

Többen nem tudják elhagyni otthonukat segítség nélkül, bezártnak érzik magukat. Számukra 

tájékoztatást adunk arról, hogy milyen lehetőségei vannak az adott élethelyzetben, 

megismertetjük az érvényben lévő állami támogatásokat, szociális és egészségügyi 
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szolgáltatásokat, tájékoztatást adunk jogairól, kulturális, oktatási, szabadidős lehetőségeiről, 

de kötelezettségeiről is.  

Van mikor nem is a hozzánk forduló sorstársnak van szüksége támogatásra, tanácsadásra. 

hanem a környezetének, a családjának, mert jön a nagy kérdés: „hogyan tovább?” 

Ilyenkor segíteni kell a megváltozott körülmények elfogadását, tájékoztatni milyen segítséget 

kaphat. Tájékoztatást adunk egyesületünk szolgáltatásairól, kölcsönözhető 

segédeszközökről, fogyatékossági támogatásról, annak érdekében, hogy elsősorban az önálló 

döntési képesség kifejlesztésével aktívan, kreatívan, lelkileg önállóan, tudatos életvezetéssel 

tudjanak a mindennapokban részt venni a valamilyen fogyatékossággal élő hozzánk forduló 

segítséget kérő emberek.   

 

2017-ben személyes találkozás során adott sorstársi tanácsadást igénybe vevők száma: 112 

fő, a tanácsadás többszöri alkalommal történt, összesen 448 alkalommal. Az előző évek 

gyakorlatához hasonlóan, a sorstársi tanácsadás során életvezetési tanácsadással, 

akadálymentességi tanácsadással és fogyatékossági támogatás igénylésével, valamint 

rokkantsági ellátással kapcsolatban, a munkavállalással, valamint az álláskeresés kérdéseivel 

fordultak hozzánk a legtöbben. Több tanácskérőnek sikerült elintézni lakás 

akadálymentesítését, valamint fogyatékossági támogatás igénylését, amennyiben ebben kért 

segítséget. 

 

Összességében elmondható, hogy a hozzánk forduló sorstársaknak sikerült a mindennapok 

életvitelében segítséget nyújtani, akiknek mi nem tudunk a megfelelően segíteni, más 

támogató szolgálathoz, illetve más szolgálathoz irányítjuk, tehát ők sem maradnak segítség 

nélkül. 

 

Otthoni Szakápoló Szolgálat 2017-ben 

A 2005. évtől működő szolgálatunk célja a fogyatékosság következtében kialakult önellátási, 

önkiszolgálási állapot megőrzése, az állapot rosszabbodás megelőzése, megakadályozása és 

lehetőség szerint az állapot javítását szolgáló kezeléseknek a fogyatékos emberek 

otthonában történő biztosítása. 

 

Az OEP finanszírozás keretében nyújtott szolgáltatások térítésmentesen vehetők igénybe a 

főváros XIV, XVI, és XIX. kerületében élők számára.  

Ellátási tevékenységek, a 20/1996.(VII.26) MN rendelet 1. számú melléklete szerint ellátható 

tevékenységek:  

Kiemelten: szakápolás: sebellátás, katheter csere, mobilizálás: mozgás segítése, segédeszköz 

használat megtanítása, gyógytorna, logopédia,  

Személyi állomány: 1 fő szolgálatvezető, 2 fő gyógytornász, 1fő szakápoló 

Az Otthonápolási Szolgálat vizit számai 2017. évben a fővárosban 6275 db volt.  

2017-ban a XIII. kerületben élő mozgáskorlátozott sorstársaink közül 6 fő részesült egyéni 

gyógytorna ellátásban összesen 284 vizit alkalmával, melyet a XIII. kerületi Önkormányzat 
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finanszírozott helyi, kerületi szervezetünk pályázati támogatásával.  Ezen túlmenőn szintén e 

pályázat segítségével 2017-ben is havi egyszer csoportos klubtorna került megszervezésre 

egyesületünk otthonápolási szolgálata közreműködésével.  

Szolgálatunk a XIII. kerületi Osteoporosis szervezetben 3 db csoportos tornát irányított.  

 

Segédeszköz kölcsönzés 2017-ben 

Legnagyobb igény 2017-ben a kerekesszékek iránt volt. 30 személynek kölcsönöztünk ki 

kerekesszéket, járókeretet 6 főnek, botot, mankót 5 főnek adtunk ki, egyéb eszközt 1 fő 

kölcsönzött. A kölcsönzési időtartam minimuma 1 nap maximuma negyedév volt.    

 

Akadálymentes üdülési szolgáltatás 

Egyesületünk Albertirsán működő Rehabilitációs Pihenőháza 2017-ben május 15-től 

szeptember 15-ig üzemelt. Ezen időszak alatt 6 szobában (5 szoba 2+1 férőhely, 1 szoba 2+2 

fő férőhely) a maximális (100 %-os) kapacitást figyelembe véve 1748 vendégéjszakát tudunk 

biztosítani. Nagycsaládos Erzsébet Utalvánnyal 78 fő érkezett az üdülőnkbe, önköltségesen 

35 fő vette igénybe szolgáltatásunkat 487 vendégéjszakával. A XI. kerület egy hetet, a XX. 

kerületi szervezet pedig egy hosszú hétvégét tartózkodott az üdülőben kerületi program 

keretében. A 2017. évi kihasználtság közel 30%-os volt. Az egyesület 4 hónapig gondnokot 

alkalmazott az üdülőben az önkormányzattal történt megállapodás alapján.  

 

Információs szolgáltatás, valamint jogi segítségnyújtás a 

mozgássérült emberek számára 
 

Ügyfélszolgálat 

2017-ben egyesületünk XIII. kerület Hegedűs Gyula u. 43. alatti központjában személyes 

és/vagy telefonos ügyfélszolgálatot a hét öt munkanapján biztosítottunk. Ügyfélszolgálati 

helyiségünk akadálymentes. 

Az ügyfélszolgálat felvilágosítást adott a mozgássérült emberek ellátásairól, 

kedvezményeiről, egyéb lehetőségekről, a rájuk vonatkozó jogszabályi változásokról. Az 

ügyfélszolgálat ellátását részben sorstársak végezték. Az ügyfélszolgálatot igénybe vevők 

számáról, illetve arról, hogy milyen témákban vették igénybe sorstársaink az 

ügyfélszolgálatot, külön táblázatot csatolunk.  

 

Írásos kapcsolattartás a mozgássérült személyekkel 

Egyesületi újság  

2017-ben Hírmondó újságunkat egy alkalommal tudtuk megjelentetni, 40. évfordulónk 

megünneplésének egyik fő eszköze volt. Hosszabb interjú készült benne dr. Chikán Csabával, 

akinek sokat köszönhetünk egyesületünk megerősítésében, áttekintettük az egyesület 40 éve 

alatti fejlődését a kerületi közösségteremtéstől a mozgássérült emberek önálló életvitelének 

szolgáltatásokkal, akadálymentes környezettel való elősegítésén keresztül egészen az 
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európai uniós közlekedési innovációk akadálymentességének befolyásolásáig. A 

Hírmondóban régi és új fotók bemutatásával is igyekeztünk a 40 év változását bemutatni.  

 

Honlap/közösségi portál 

Az egyesület honlapját közösségünk és főbb tevékenységeink bemutatására használtuk 

2017-ben is. Facebook-oldalunkat egyre többen látogatják. Egyesületünk a fogyatékos 

emberekre vonatkozó információk terjesztésére, az egyesület programjainak 

megismertetésére, valamint különböző témákban információk gyűjtésére használta a 

közösségi oldalt. Az ott megjelenő hírek viszonylag rövid időn belül tudják mozgósítani az 

érdeklődőket, így történt ez az M3-s metró teljes körű akadálymentességére meghirdetett 

felvonulások esetében is.  

 

Ingyenes jogi tanácsadás az Egyesületben 

Egyesületünknek 2017-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával ismét 

sikerült elindítania jogsegély-szolgáltatását, amelyet főként rászorulók, mozgássérült 

emberek keresnek fel. Tapasztalataink szerint az érintettek számára a különböző ellátásokra 

vonatkozó eljárások zavarosak. Nehezen tudnak különbséget tenni a különböző típusú 

ellátások és a sokféle szakvélemény között. Az ügyfelek jellemzően a mozgássérült parkolási 

igazolvánnyal, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival, a fogyatékossági 

támogatással, az özvegyi és az árvasági ellátással kapcsolatban kértek segítséget. Ezen belül 

is a közigazgatási döntésekkel szembeni jogorvoslat lehetősége után érdeklődtek leginkább. 

A megkeresések másik része polgári jogi ügyekben történt: öröklés (végrendelkezés, tartási 

és öröklési szerződések), kártérítés (műhiba perek), társasházi, illetve gondnoksági kérdések.  

 

A jogsegélyt nyújtó ügyvéd szerint a szolgáltatást igénybe vevők nem ismerik jogaikat és 

kötelezettségeiket, jogi tanácsadást saját erőből nagyon nehezen tudnak igénybe venni és 

állapotuk miatt nem is nagyon mernek, ezért is fontos a segítségnyújtás és az ilyen 

tematikájú képzések szervezése. Ugyanakkor a hatósági ügyintézők képzése is fontos lenne, 

a hozott döntések ugyanis nem minden esetben felelnek meg az előírt tartalmi 

követelményeknek (indokolási kötelezettség), és olykor látható, hogy ők sem mindig 

naprakészek. 

 

A szolgáltatás keretében az ügyfelek szakszerű jogi tanácsot kaphatnak jogaik érvényesítése 

és jogvitáik megoldása érdekében, illetve az ügyükben irányadó eljárási rendekről, 

jogorvoslatokról, valamint az egyes megoldási lehetőségekről stb. 

A jogi területek, amelyekben segítséget nyújtunk: 

 

I. Fogyatékosságot, mozgáskorlátozottságot érintő eljárások: 

a)   fogyatékossági támogatás 

b) megváltozott munkaképességűek ellátásai 

c) szociális ellátások 
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d) parkolási igazolvány 

e) lakás-akadálymentesítési támogatás 

 

II. Munkajogi tanácsok 

III. Családi jogi tanácsok 

IV. Öröklési jogi tanácsok 

V. Közigazgatási hatósági eljárások 
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2017-es kimutatás a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének ügyfélszolgálatán jelentkezők  

érdeklődési köréről és számáról (fő) 
 

  Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Júni. Júli. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 

Belépés, tagdíjbefizetés 65 53 47 49 32 23 29 38 45 53 84 33 

Támogató szolgálat: személyi segítés, szállítás 14 12 11 10 12 13 14 12 4 3 14 9 

Otthoni szakápolás – gyógytorna 3 5 4 2 3 4 2 2 1 2 5 3 

(LÁT) Lakás-akadálymentesítés  18 19 17 15 12 10 12 10 12 4 5 4 

Súlyadó 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gépkocsi szerzési, átalakítási támogatás igénylése 19 17 14 3 0 5 6 4 0 0 1 0 

FOT támogatás – Államkincstár 2 5 3 7 5 4 2 3 6 4 4 4 

Rokkantsági, rehabilitációs ellátás, felülvizsgálat 4 7 9 12 8 4 6 5 4 5 5 0 

Jogi tanácsadás 0 2 0 3 4 5 2 3 2 3 4 4 

Sorstársi tanácsadás 10 10 12 10 8 12 10 5 10 8 9 8 

Klubvezetők 20 22 19 17 20 24 16 24 23 22 20 16 

Üdülési csekk, Erzsébet-program 5 7 8 0 6 7 9 0 0 0 0 0 

Albertirsai üdülés, helyfoglalás 0 0 8 3 7 8 9 11 0 0 0 0 

Általános információk 21 24 22 18 22 24 21 18 21 19 15 21 

Adomány felajánlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

Segédeszköz-kölcsönzés 2 1 3 2 3 4 7 8 2 2 6 2 

Parkolóhely felfestési kérelem 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Parkolási igazolvány 12 19 11 17 13 14 5 0 4 2 4 4 

Rendezvények, hajókirándulás  0 0 0 0 3 29 32 42 0 0 4 10 

ÖSSZESEN 195 210 192 168 159 190 182 185 134 127 183 118 

SZEMÉLYESEN 102 93 103 65 104 47 45 38 45 53 82 28 

TELEFONON 93 117 89 103 55 143 137 147 89 74 101 90 
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Döntés-befolyásolás 
1.) Az egyesület kerületi szervezetei 2017-ben is folyamatos kapcsolatot tartottak a 

kerületi önkormányzatokkal. A kerületi önkormányzatok szociális kerekasztalaira, idősügyi 

tanácsába a kerületi szervezetek vezetőit több ízben meghívták.  

 

2.) 2017-ben is folytattuk az M3-as metró mindenkié kampányunkat 

Mint ismeretes, az M3 felújítását célzó projekt a tavalyi év végéig nem tartalmazta nyolc 

állomás fizikai akadálymentesítését, amely tagjaink számára elengedhetetlen fontosságú. 

Egyeztetéseket folytattunk a tervezőkkel, a beruházóval, alternatív megoldásokat 

vizsgáltunk. Levelet írtunk a fővárosi döntéshozóknak, kérve a vonal teljes körű 

akadálymentesítését, emellett részt vettünk minden, az ügy érdekében szervezett társadalmi 

akción. A korábban létrehozott, Az M3 mindenkié Facebook-oldalunkon és az egyesület 

Facebook-oldalán folyamatosan közzétettük az ezzel kapcsolatos híreket, tevékenységeket. 

 

3.) A Mozgássérültek Egyesületeinek Országos Szövetsége tagjaként továbbítottuk 

egyesületünk problémáit országos szintre, amennyiben ezek a problémák országos szintű 

megoldást igényeltek.  

 

4.) Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpontunk számos, budapesti közlekedéssel 

kapcsolatos érdekegyeztetést hajtott végre, így pl. részt vettünk a BKK és a fogyatékos 

emberek szervezetei közötti egyeztető megbeszélésen, amelynek a célja annak a helyzetnek 

a visszaállítása, hogy a mopeddel közlekedő mozgássérült személyek ismét probléma nélkül 

használhassák a közösségi közlekedési eszközöket.  

 

5.) Gépjárműelosztás 

2017-ben is részt vettünk a súlyos mozgáskorlátozott személyek kedvezményéről szóló 

személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatási kérelmeket elbíráló bizottság 

munkájában. 

 

6.) Az Egyesület Otthonápolási Szakszolgálatának vezetője tagja a Magyar Honvédség 

Egészségügyi Központ Honvédkórház által működtetett Kórházi Felügyelő Tanácsnak.  

 

Az Egyesület testületi ülései 
Az egyesület demokratikus működését szolgáló testületi üléseket az alapszabálynak 

megfelelően megtartottuk. Elnökségi ülésre öt alkalommal, a Felügyelő Bizottság ülésére két 

alkalommal, Küldöttközgyűlésre pedig egy alkalommal került sor. Emellett kerületi 

szervezeteink vezetőinek is több alkalommal tartottunk ülést, amelyen tapasztalatcsere, 

képzés zajlott, és természetesen az aktuális tudnivalókról kaphattak tájékoztatást az 

egyesület vezetőitől. 
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Kerületi szervezeteink tevékenységei 
Angyalföldi, Belváros-Lipótvárosi, Budafok-Tétényi, Budavári, Erzsébetvárosi, Terézvárosi, 

Ferencvárosi, Hegyvidéki, Józsefvárosi, Káposztásmegyeri, Újbudai, Kispesti, Mátyásföldi, 

Óbudai, Pestszentlőrinci, Rákoskeresztúri, II. kerületi, Újpalotai, Újpesti, Vecsési és Zuglói 

szervezeteink és Ifjúsági csoportunk 2017-ben színes programokban gazdag, színvonalas 

közösségteremtő, közösség összetartó munkát végeztek.  

 

A szervezetek biztosítják, hogy a Budapesten élőknek legyen egy olyan közösségük, 

amelynek bármikor tagjai lehetnek, amely minden hónapban fogadja őket, és amellyel 

eljuthatnak olyan helyekre, amelyekre egyedül eddig nem jutottak el.  

 

2017-ben egyesületünk helyi szervezeteiben havi rendszerességgel került sor információs 

szolgáltatásra, szakmai, szabadidős és kulturális programok megszervezésére. Kerületi 

szervezeteink a helyi önkormányzatoktól és egyéb adományokból kapott támogatásból 

finanszírozhatták program- és működési költségeiket. A támogatók felé történt 

elszámolásokat az egyesület központja segítette. 

 

Kerületi szervezeteink (klubjaink) 2017-ben is élménydús programokat szerveztek 

tagjainknak, azokat pedig, akik állapotuk miatt ezeken nem tudtak részt venni, 

meglátogatták, igyekezve őket is bevonni a klub életébe. Minden szervezetünk fontos 

feladatának tartja, hogy az otthonukat nem, vagy csak nehezen elhagyni tudó sorstársaink is 

egy szerető, törődő közösség tagjainak érezhessék magukat. Klubjaink minden jeles ünnepen 

összejöttek, karácsonyra ünnepséget szerveznek és lehetőség szerint szerény csomagot is 

osztottak a tagoknak. Segítettek a szociális ügyek intézésében, ellátásokkal, lakás-

akadálymentesítéssel, gépjárműszerzéssel, mozgássérült személyek parkolásával kapcsolatos 

ügyekben.  

 

Egészségügyi, szociális, bűnmegelőzési témákban szerveztek előadásokat, gyógytornára, 

jógára, gyógymasszázsra biztosítottal lehetőséget tagjaiknak, emellett persze izgalmas, bel- 

és külföldi kirándulásokat, múzeum- és színházlátogatásokat szerveztek, szüreti mulatságon, 

közös Márton-napi libaebéden vettek részt, vagy az albertirsai üdülőnkben szerveztek közös 

nyaralást, sok fürdéssel, bográcsozással.  

 

Néhány szervezetünk 2017. évi programjaiból 

Budavári szervezetünk ellátogatott például a Paksi Atomerőműbe, hazafelé pedig betértek 

egy jóízű halászlére egy közeli halászcsárdába. A Vajdahunyad-várban megtekintették az 

orchidea-kiállítást, kedvezményes belépővel megnézték az Operett Színház Cigánybáró 

előadását, ellátogattak az Országos Levéltárba, megnézték Molnár Ferenc Üvegcipő c. 

darabjának főpróbáját a József Attila Színházban, a Műcsarnokban pedig megtekintették Az 

első aranykor c. kiállítást. Rendszeresen tartanak közös éneklést, felolvasást, 

élménybeszámolót. A csoport szervezésében népszerű „székes zumba” foglalkozás indult, 



   

  14   
 

melyet Berger Mezei Veronika diplomás mozgásterapeuta, okleveles zumbaoktató tart, és 

amelyen szinte bárki részt vehet, ez a mozgásforma ugyanis sokaknak ajánlott. Kőbányai 

szervezetünk Székesfehérvári városnézésen vett részt, jártak a Bory-várban, a kiskunhalasi 

Csipkeházban és a túrkevei termálfürdőben.  

 

Békásmegyeri csoportunk, mint minden évben Párkányba kirándult. Lőrinci szervezetünk 

megemlékezett az Arany- és a Kodály évfordulóról, ellátogatott a Dohány utcai Zsinagógába, 

az alcsúti hóvirágmezőre, a Nagytétényi kastélyba, a Fővárosi Állat- és Növénykertbe, a 

Fővárosi Nagycirkuszba, a leányfalui termálfürdőbe és közös bográcsozást is szerveztek. 

Újpesti szervezetünk a helyi Lepkemúzeumban tett látogatást, és a gyógyvizéről híres 

Hajdúszoboszlóra látogatott el, de disznótoros programon is részt vettek Mezőkövesden, 

adventkor pedig Mariazellbe kirándultak.  

 

Teréz- és Erzsébetvárosi szervezetünk tavaly is megtartotta hagyományos húsvéti Nyuszi-

buliját, amelyen — akárcsak a többi ünnepi programjukon — színvonalas műsorral 

szórakoztatták a résztvevőket. Ellátogattak a fóti Károlyi-kastélyba, Pápán a Kékfestő 

Múzeumba és az Eszterházy-kastélyba, Kalocsán megnézték az Érseki Könyvtárat, a 

főszékesegyházat, a Paprika Múzeumot, Kiskőrösön pedig a Petőfi Múzeumot. Ugyanezen 

csoportunk Dél-Erdélyben is járt egy hétnapos, program- és élménydús kiránduláson. 

Ellátogattak többe közt Temesvárra, Aradra, Nagyszebenbe, Brassóba, Fogarasra, megnézték 

Vajdahunyad várát, a híres Peles-kastélyt és Törcsvárt is.  

 

Hajókirándulás Nagymarosra 

Augusztusban ismét megszerveztük szokásos nyári hajókirándulásunkat, amelyen 

kétszázötvenen vettek részt, úti célja Nagymaros volt, és ismét jó hangulatban telt. A 

résztvevők végigsétálhattak a Duna-korzón, a Béla-sétányon, megtekinthették az 

Államalapítás Emlékművét, Nepomuki Szent János szobrát, a Lófej és Kettős Lófej alkotást és 

a Szent Rókus kápolnát. A hajóúton is gondoskodtunk programról: kulturális műsor és 

tombola várta tagjainkat. A helyszín, elsősorban a kikötő és annak környékének 

akadálymentességét az ETIKK munkatársai előzetesen felmérték. Az utazásra ezúttal is az 

akadálymentes Budapest rendezvényhajóval került sor. A tagok szállításában, segítésében 

közreműködött a támogató szolgálatunk. A hajókirándulás sokaknak nagy élményt jelentett, 

hisz nem mindennapi dolog, hogy súlyosan mozgássérült társaink ilyen gazdag, élményekkel 

teli napot tudnak együtt tölteni. 

 

Mikulás-ünnepség 

A hagyományoknak megfelelően egyesületünk tavaly december 3-án ismét megrendezte 

Mikulás-ünnepségét a XIII. kerületi József Attila Művelődési Központban. A résztvevők a 

Holdvilág Kamaraszínház Télapó, gyere már! című előadását láthatták. A darabot Pintér 

Gábor ötlete alapján Tóth Tamás írta. Az ünnepségen – melyen több mint 160-an vettek 

részt – fellépett Rudolf, a rénszarvas, a Télapó és a krampuszok, és Danó, az erdei manó is. A 
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gyermekek természetesen ajándékot is kaptak a Télapótól. Egyesületünk számára kiemelt 

fontosságú, hogy a fogyatékos gyermekeket nevelő családoknak is élményekben gazdag 

programokat biztosítson. A programot Budapest főváros és kerületi önkormányzatai 

támogatták, ezúton is köszönjük.  

 

Az Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont  

2017-ben végzett tevékenységei 
 

Az Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont (ETIKK) általános 

bemutatása 

A Központ 2017-ben is terjesztette az egyetemes tervezési módszert azáltal, hogy különböző 

(oktatási, konzultációs, eszköztesztelés stb.) események számára biztosította 100 m2-es 

akadálymentes irodáját, amely során a részvevők teljesen akadálymentes környezetben, 

modern eszközökkel és berendezésekkel körülvéve ismerkedhettek meg az egyetemes 

tervezés fogalmával.  

 

Az ETIKK aktív irodaként is működik, ahol különböző fogyatékossággal élő és megváltozott 

munkaképességű emberek dolgoznak. A munkatársak felhasználói tesztcsoportot alkotnak, 

amely segítségével a tervezők, kivitelezők, termékfejlesztők a speciális igényű személyekről 

szerzett elméleti tudásukat olyan gyakorlati ismeretekkel bővíthetik, amelyet senki mástól, 

mint az maguktól a speciális igényű jövőbeni felhasználóktól tudnak megkapni. A tervezők 

számára tehát nagy segítséget jelent a fogyatékos emberek felhasználói csoportjával történő 

folyamatos együttműködés, hiszen csak és kizárólag velük együtt tudják megtervezni a 

körülöttünk levő világot, úgy, hogy azt a fogyatékos emberek meglévő képességeikkel is 

tudják használni.  

 

Egyetemes tervezés és akadálymentesítési tanácsadó szolgáltatásunk tervezők és kivitelezők 

számára, az állami, magán és civil szféra résztvevői érdeklődését is felkelti a téma fontossága 

iránt. 

 

Az ETIKK munkatársain túlmenően a felhasználói tesztcsoport kiegészítő tagjait képzik még a 

fogyatékos személyek országos szervezetei által a tesztcsoportba delegált önkéntesek. 

Az ETIKK szakmai vezetője építészmérnök, rehabilitációs szakmérnök. E szakmai háttérrel - a 

felhasználó teszt csoport biztosításán túl – a központ tanácsadást nyújt építési beruházások 

tervezésénél, kutatás-fejlesztéseknél és termékfejlesztésnél annak érdekében, hogy azoknál 

már a kezdet kezdetén az egyetemes tervezés szempontjai érvényesüljenek. Előzetes kérés 

alapján egyéni tanácsadást biztosítunk szervezetek, önkormányzatok, mérnökök és 

felsőoktatásban tanuló hallgatók számára.  
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Fontosabb projektek 2017-ben 

 

Egyetemes Tervezés Nap 

A Budapest2024 Nonprofit Zrt. támogatásával az Egyetemes Tervezés Információs és 

Kutatóközpont a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ergonómia és 

Pszichológia Tanszékének közreműködésével 2017. február 27-én szakmai napot tartottunk a 

Budapesti Műszaki Egyetem dísztermében. A konferencián mintegy 100 fő vett részt, köztük 

döntéshozók, egyetemi hallgatók és tanárok, építészek és fogyatékos emberek 

szervezeteinek képviselői. Az esemény keretében kiállításra kerültek a tanszék hallgatóinak 

munkái e témakörben, egy mozgáskorlátozott személyek részére fejlesztett sporteszköz 

(stringbike), illetve a Központ egyetemesen tervezett eszközei. A konferencián építészek, 

diákok és fogyatékosügyi szervezetek képviselői vettek részt.  

 

A konferencia előadásaiban kitért az egyetemes tervezés ergonómiai alapelveire, 

terjesztésének eszközeire, bevezetett a befogadó és az akadálymentes webtervezés 

rejtelmeibe. Szó volt arról, hogy miért éri meg egy profitorientált vállalatnak az egyetemes 

tervezés alkalmazása üzleti tevékenységében. A konferencia témája volt továbbá az 

egyetemes tervezés oktatásának helyzete hazánkban, valamint az, hogy miért érdemes 

magukat a fogyatékos embereket is bevonni létesítmények egyetemes tervezés szerinti 

auditjába. Az eseményről összefoglaló kiadvány készült. 

 

Szintén a Budapest2024 Nonprofit Zrt. projekt keretében 2017. elején folyatattuk a 

megkezdett 2 részes munkaülés sorozatunk arról, hogy az engedélyezési, működési 

szabályozások, gyakorlatok folyamatában hol csúszik félre a szakszerű akadálymentesítés 

annak ellenére, hogy az új beruházások akadálymentes megvalósítása vagy a már meglévő 

épületek utólagos akadálymentesítése számtalan esetben nem vagy szakszerűtlenül történik 

meg. A munkaülés résztvevőinek – minisztériumok, önkormányzatok, hatóságok, fogyatékos 

emberek szervezeteinek szakértői, rehabilitációs szakmérnökök és környezettervezők, 

építészek, szolgáltatást igénybe vevők, stb. - javaslatai kiterjedtek a jogi szabályozás 

módosítására, azok végrehajtásának monitorozására, az egyetemes tervezéssel kapcsolatos 

ismeretek elterjesztésére az ipar, a kamarák, a hatóság ügyintézői, stb körében, de a 

fogyatékos embereknek a tervezésbe történő kötelező bevonására is.  

 

A „Játék Összeköt” országos befogadó játszótérépítő program előkészítése 

A Szerencsejáték Zrt. a FESZT közreműködésével felkérte a Központot, hogy vegyen részt 

három egyetemesen tervezett pilot játszótér kialakításában, valamint egy egyetemesen 

tervezett játszótereket létrehozó műszaki tanácsadói szolgáltatás kialakításában. 2017-es év 

során a projekt előkészítési fázisai zajlottak: az ETIKK tájékoztató anyagokat, jó példákat, 

mintajátszótereket tett közzé honlapján, egyeztetett gyártókkal tervezőkkel, üzemeltetőkkel, 

és elindította műszaki tanácsadó szolgáltatását. Az ETIKK kiadásában kézikönyv készült a 

befogadó játszóterek építési szempontjairól.  
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Mobilit4EU – az Európai Unió Horizon 2020 programjával támogatott program 

Az európai projekt elsődleges célja, hogy a 2030-as Európai közlekedési rendszer jövőképét 

meghatározza, cselekvési tervet alkosson és meghatározza a jövőkép végrehajtásának 

ütemtervét. A mobilitási igényeket és innovatív megoldásokat alakító trendek előzetes 

mátrixát javaslat szintjén a projektben résztvevő 17 konzorciumi partner, köztük az ETIKK 

már kifejlesztette. A teljes folyamat során, amely magában foglalja a közlekedési trendek 

tanulmányozását, a megoldási lehetőségek felkutatását, a jövőre vonatkozó elképzelések 

felvázolását, a projekt célja, hogy az érintettek széles rétegét bevonják a konzultációs 

folyamatokba. A Mozgássérültek Budapesti Egyesületének Egyetemes Tervezés Információs 

és Kutatóközpontja az egyetemes tervezés és az akadálymentesítési szempontokat hivatott 

képviselni a három évig tartó projekt során.  

A projekt keretében kialakított internetes megjelenések akadálymentességi szempontjait az 

ETIKK munkatársai tesztelik, véleményüket angol nyelven továbbítjuk a projektfelelősök 

számára.  

 

2017-ben az ETIKK feladata volt olyan innovációkat bemutatni a projekt számára, amely az 

akadálymentes közlekedést segíti. Felkérést kaptunk továbbá arra, hogy készítsünk 

összefoglalót a fogyatékos emberek szempontjairól az önvezető autók kialakításával 

kapcsolatban. Ennek érdekében szemináriumot rendeztünk, amelyre meghívtuk a BME 

illetékesét és a különböző fogyatékosságot képviselő civil szervezetek képviselőit. Az ETIKK 

vitaindító előadását követően a fogyatékossággal élő résztvevők aktív részvételének 

köszönhetően számos, az önvezető autók kialakításával kapcsolatos szempontot sikerült 

összegyűjteni. A tapasztalatokat egy európai szintű konferencián mutatta be az egyesület 

elnöke. A hazai és európai szemináriumon elhangzottakról blog jelent meg a Mobility4EU 

honlapján.  

 

A tavalyi évben egy kiadvány készítéséhez cikkírásra kérték fel az ETIKK-et „Az egyetemes 

tervezés és a fogyatékos emberek szempontjainak folyamatos figyelembe vétele a 

közlekedési kutatás-fejlesztéseknél” címmel. A cikk várhatóan 2018-ban jelenik meg a 

közlekedési szakma számára fontos kiadványban. Szerzője az egyesület elnöke és az ETIKK 

szakmai vezetője. A kiadvány, amennyiben megjelenik, sokat segít majd abban, hogy az 

ETIKK európai elismertsége növekedjen.  

 

Online képzési modul és jó példák tára az egyetemes tervezésről 

Egyesületünk támogatást nyert tavaly az egyetemes tervezés megismertetésére, 

terjesztésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) 

pályázatán. A 2018 júliusáig tartó projekt keretében az ETIKK és szakértői előadásokat, 

érzékenyítő tréningeket tartanak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

hallgatóinak, építészeknek és közbeszerzési szakembereknek. A tervező hallgatók számára 
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készül egy, az egyetemes tervezést bemutató online tananyag, és egy online kiadvány, amely 

az egyetemes tervezés hazai jó példáit, gyakorlatát lesz hivatott bemutatni.  

 

Érzékenyítő programok 

Az év során az ETIKK számos alkalommal tartott érzékenyítő programot különböző 

csoportoknak: egyetemi hallgatóknak (BME, ELTE Társadalomtudományi Kar, ELTE Bárczi 

Gusztáv Gyógypedagógiai Kara), a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a Közbeszerzési 

Hivatal dolgozóinak, kisiskolásoknak (XVII. kerületi általános iskolákban, nyári táborban), 

különböző érdeklődőknek (cégek, szervezetek). 

 

Érzékenyítő BKK pénztárosoknak - 2017. december 6-án az ETIKK munkatársai részt vettek 

BKK újonnan belépett pénztárosainak érzékenyítésén. A központ bemutatása után gyakorlati 

blokk következett, mely során kerekesszékben, ill. bekötött szemmel kellett villamosra 

szállniuk, ezzel szimulálva a kerekesszékes és látássérült személyek közlekedési nehézségeit, 

beleértve a Közvágóhídnál található rámpát is, ahol a résztvevők segítség nélkül próbáltak 

lejutni az aluljáróba, ill. vissza. 

 

Együttműködés a Közbeszerzési Hatósággal – 2017. május 2-án az ETIKK munkatársai 

érzékenyítő tréninget tartottak a Közbeszerzési Hatóság munkatársai részére az egyetemes 

tervezés eszméjéről, az akadálymentesítésről és annak hiányosságairól. Az érzékenyítés 

különböző szituációs helyzetek átbeszélését is tartalmazta, (közlekedés, munkavállalás) 

felvezetve az interaktív blokkot. A tréning zárásaként a kerekesszékkel és fehérbottal való 

közlekedést próbálták ki a munkatársak. A tréningen részt vett a Közbeszerzési Hatóság 

vezetője is. 2017. november 14-én, hazánk V4-es elnöksége alatt sor került az „Átlátható, 

hozzáférhető és versenyképes közbeszerzés” c. nemzetközi konferenciára, ahol elnökünk 

meghívott előadó volt. 2017-ben együttműködési megállapodást írtunk alá a Közbeszerzési 

Hatósággal az egyetemes tervezés területén való együttműködésről. 

 

Előadások, konzultációk 

A Központ előadásokat tartott a BME terméktervező, termékmenedzser hallgatói részére, a 

BME Közlekedésmérnöki Karának hallgatói részére (Intermodális csomópontok tervezése és 

Tervezés speciális felhasználóknak c. tantárgyak keretében). 

Egyéb projektekben való konzultációk Központunkban, illetve külső helyszíneken: Liget Park 

Fórumon, BKK- ban zajlottak.  

 

„Aktív élet határok nélkül” c. konferencia - 2017. november 5-én részt vettünk az ’Aktív élet 

határok nélkül’ c. konferencián Veszprémben. Az ETIKK szakmai vezetője is előadást tartott 

az egyetemes tervezés szempontjaival tervezett játszóterekről. Előadásában többek között 

az akadálymentességről, az egyetemes tervezésről, integrált játszótéri eszközökről beszélt, 

ahol kifejtette a szülői igényeket, mintajátszótereket és a teszteléseket is. Az egész napos 
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konferencián, mely rendkívül sikeres és érdekes volt, több innovatív megoldást, új 

eszközöket is bemutattak a résztvevőknek.  

 

Eszköztesztelések 

Tobii Dynavox PCEye szemvezérlő segédeszköz tesztelése 

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala megkereste Egyetemes Információs és 

Kutatóközpontot azzal, hogy legyünk segítségükre egy beadott panasz kivizsgálásánál. A 

Hivatal az eszközzel kapcsolatban szakmai vélemény adására kérte a Központot. 

A tesztelésben különböző sérültséggel élő (központi idegrendszeri károsodás és egyéb okok 

következtében mozgásfogyatékossággal élő és a beszédben történő kommunikációban teljes 

körű segítséget igénylő) és életkorú (gyermek és felnőtt egyaránt) alanyok vettek rész, 

mindegyikük a Tobii Dynavox PCEye szemvezérlő segédeszközt használta. A tesztelésen azt 

vizsgáltuk, hogy a kommunikációt segítő eszközök használata hogyan segíti a 

fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelét.  

 

Játéktesztelés a Construmán 

A tesztelésre a Construma szakkiállítás keretében, zárt pavilonban került sor. Az Egyetemes 

Tervezés Információs és Kutatóközpont a szokásos módon, tesztcsoport-tagokkal és 

szakmérnöki vezetéssel vonult ki a helyszínre szemrevételezni az eszközöket. A Központ 

vizsgált: kerekesszéket használó gyermekeknek is alkalmas homokozó asztalt, körforgót, 

rugós hintákat, libikókát, húzódzkodó csőalagutat, kötélhágcsóból kialakított fekvőhintát. 

Látássérült gyermekek részére tapintható eszközöket: térképeket, dáma és malomjátékot, 

centimérőt, ábécét, labirintust, tapintható órát, tapintható figuratív alakzatokat; zenei 

eszközöket: szilofonokat, dobokat. Szemrevételezett még egyéb játékokat, melyek nem 

kimondottan akadálymentesek, de egybeépíthetők az akadálymentes játékokkal is pl. a 

hintával (csúszda, mászóka, vár), ezáltal segítve az inkluzív játékélményt.  

 

Segway és BLUMIL tesztelése 

2017. október 26-án a Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola néhány tanulója illetve 

az Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont munkatársai tesztelhették a Segway 

Kft. két munkatársa által hozott eszközöket, a Blumilt és a Segwayt. Mindkét eszköz a 

mozgássérültek közlekedését egyszerűsítheti, gyorsíthatja. 

A tesztelés különböző sérültséggel rendelkező gyerek, fiatal és felnőtt, valamint az ETIKK 

munkatársai részvételével zajlott. A Blumil és a Segway a mozgássérültek közlekedését 

egyszerűsítheti, gyorsíthatja. Az akkumulátorral működtetett járművekbe szerelt giroszkóp 

másodpercenként százszor korrigálja a jármű egyensúlyát, így akadályozva meg, hogy az 

eszköz felboruljon. Rendkívül stabilak, álló helyzetben képesek 360 fokos fordulatot tenni. A 

Blumil lehetőséget ad egy alternatív közlekedési módra. A tesztelésről videó is készült. 

(http://www.etikk.hu/kutatas/segway-es-blumil-tesztelese/) 

 

http://www.etikk.hu/kutatas/segway-es-blumil-tesztelese/
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Hírek, tájékoztatások közösségi oldalunkon 

Híreket, kisfilmeket publikáltunk honlapunkon és Facebook-oldalunkon.  

A Facebook-oldalon megjelentetett hírek 

Tavalyi évünk igen mozgalmas volt emiatt javasoljuk az egész 2017-es Facebook 

bejegyzésünk áttekintését. 

https://www.facebook.com/search/top/?q=egyetemes%20tervez%C3%A9s%20inform%C3%

A1ci%C3%B3s%20%C3%A9s%20kutat%C3%B3k%C3%B6zpont 

 

 diszlexiásoknak és diszgráfiásoknak is segít a magyar 

találmány: http://szimpatika.hu/cikkek/7444/a_diszlexiasoknak_es_a_ 

diszgrafiasoknak_segit_a_magyar_talalmany/ 

 

 autista robot az osztályban: http://privatbankar.hu/karrier/autista-robot-az-

osztalyban-ettol-lesznek-toleransabbak-a-gyerekek-306855 

 

 érzékelővel ellátott vakbot: https://www.nlcafe.hu/eletmod/20170404/vakbot-

fejlesztes-obudai-egyetem/ 

 

 fitness app kerekesszékeseknek: http://hellowork.hu/hirek/ime-egy-fitneszapp-

kerekesszekeseknek/ 

 

 Marioway-kétkerekű jármű kerekesszékeseknek: http://gepnarancs.hu/2017/07/egy-

olasz-tervezo-talalmanya-forradalmasithatja-a-kerekesszekes-kozlekedest/ 

 

 szemüveg látássérülteknek:https://www.bama.hu/kozelet/helyi-

kozelet/latasserulteknek-keszitettek-szemuveget-1095687/ 

 

 megnyílt a csepeli tornapark: https://csepel.hu/hireink/kozerdeku/item/10290-

megnyilt-az-orszag-elso-szabadteri-integralt-tornaparkja-csepelen 

 

 akadálymentes játszótér Nyíregyházán: 

https://index.hu/urbanista/2016/08/29/a_vilag_egyik_legjobb_jatszoteret_adtak_at

_nyiregyhazan/ 

 

 okosóra látássérülteknek: http://smartify.blog.hu/2017/07/28/sunu_band 

 

 Microsoft alkalmazás-vakoknak segíthet: 

https://rehabportal.hu/innovacio/vakoknak-segithet-a-microsoft-alkalmazasa 

 

 okoskesztyű vakoknak: 

 https://index.hu/tech/2017/07/04/olvasokesztyut_kaptak_a_vakok/ 

https://www.facebook.com/search/top/?q=egyetemes%20tervez%C3%A9s%20inform%C3%A1ci%C3%B3s%20%C3%A9s%20kutat%C3%B3k%C3%B6zpont
https://www.facebook.com/search/top/?q=egyetemes%20tervez%C3%A9s%20inform%C3%A1ci%C3%B3s%20%C3%A9s%20kutat%C3%B3k%C3%B6zpont
http://szimpatika.hu/cikkek/7444/a_diszlexiasoknak_es_a_diszgrafiasoknak_segit_a_magyar_talalmany/
http://szimpatika.hu/cikkek/7444/a_diszlexiasoknak_es_a_diszgrafiasoknak_segit_a_magyar_talalmany/
http://privatbankar.hu/karrier/autista-robot-az-osztalyban-ettol-lesznek-toleransabbak-a-gyerekek-306855
http://privatbankar.hu/karrier/autista-robot-az-osztalyban-ettol-lesznek-toleransabbak-a-gyerekek-306855
https://www.nlcafe.hu/eletmod/20170404/vakbot-fejlesztes-obudai-egyetem/
https://www.nlcafe.hu/eletmod/20170404/vakbot-fejlesztes-obudai-egyetem/
http://hellowork.hu/hirek/ime-egy-fitneszapp-kerekesszekeseknek/
http://hellowork.hu/hirek/ime-egy-fitneszapp-kerekesszekeseknek/
http://gepnarancs.hu/2017/07/egy-olasz-tervezo-talalmanya-forradalmasithatja-a-kerekesszekes-kozlekedest/
http://gepnarancs.hu/2017/07/egy-olasz-tervezo-talalmanya-forradalmasithatja-a-kerekesszekes-kozlekedest/
https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/latasserulteknek-keszitettek-szemuveget-1095687/
https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/latasserulteknek-keszitettek-szemuveget-1095687/
https://csepel.hu/hireink/kozerdeku/item/10290-megnyilt-az-orszag-elso-szabadteri-integralt-tornaparkja-csepelen
https://csepel.hu/hireink/kozerdeku/item/10290-megnyilt-az-orszag-elso-szabadteri-integralt-tornaparkja-csepelen
https://index.hu/urbanista/2016/08/29/a_vilag_egyik_legjobb_jatszoteret_adtak_at_nyiregyhazan/
https://index.hu/urbanista/2016/08/29/a_vilag_egyik_legjobb_jatszoteret_adtak_at_nyiregyhazan/
http://smartify.blog.hu/2017/07/28/sunu_band
https://rehabportal.hu/innovacio/vakoknak-segithet-a-microsoft-alkalmazasa
https://index.hu/tech/2017/07/04/olvasokesztyut_kaptak_a_vakok/
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 V-cube-akadálymentes kocka: 

http://gyermekszoba.blog.hu/2014/07/04/akadalymentes_kockak_avagy_jatek_akar

_lampaoltas_utanra_is 

 

Az ETIKK honlapján található cikkek 

Az események harmadik pontjában történő felsorolás szerinti események mindegyikéről 

készült hír, melyek között a legfontosabbakat említve: 

 

Az Egyetemes Tervezés módszerével: https://medium.com/@mobility4eu/working-with-the-

method-of-universal-design-9ee546b83da8#.wsu2d4k48, sérülten a világban rovat: egy 

látássérült mindennapjai, kerekesszékes kosárlabda; társasház bejáratának ügyintézésben 

való részvétel stb. 

 

Jogi szabályozás egyetemes tervezés területén: http://www.etikk.hu/hir/attekintettuk-a-

hazai-jogi-szabalyozast-az-akadalymentesitesegyetemes-tervezes-teruleten/ 

 

Kerekesszékes bicikli: http://www.etikk.hu/hir/kerekesszekes-bicikli/ 

 

Sikeres Egyetemes tervezés nap: http://www.etikk.hu/hir/sikeres-egyetemes-tervezes-nap/ 

 

Érzékenyítő tréning: http://www.etikk.hu/hir/az-erzekenyito-trening-folytatodik/ 

 

Közbeszerzési Hatóságnál érzékenyítő tréninget tartottunk: 

http://www.etikk.hu/hir/erzekenyito-trening-a-kozbeszerzesi-hatosagnal/ 

 

Réteshúzás Vácon: http://www.etikk.hu/hir/reteshuzas-vacon/ 

 

Érzékenyítő tréning Nagymaroson: http://www.etikk.hu/hir/erzekenyito-trening-

nagymaroson/ 

 

Vezető nélküli autók: http://www.etikk.hu/hir/vezeto-nelkuli-autok-kozelebb-van-mint-

gondolna/ 

 

Játszótér mindenkinek: http://www.etikk.hu/hir/jatszoter-mindenki-szamara/ 

 

Vezető nélküli járművek munkaülés: http://www.etikk.hu/hir/kitekintes-a-jovobe-onvezeto-

jarmuvek-munkaules-az-etikk-ben/ 

 

Érzékenyítő tréning Baján: http://www.etikk.hu/hir/erzekenyito-trening-bajan/ 

 

http://gyermekszoba.blog.hu/2014/07/04/akadalymentes_kockak_avagy_jatek_akar_lampaoltas_utanra_is
http://gyermekszoba.blog.hu/2014/07/04/akadalymentes_kockak_avagy_jatek_akar_lampaoltas_utanra_is
https://medium.com/@mobility4eu/working-with-the-method-of-universal-design-9ee546b83da8#.wsu2d4k48
https://medium.com/@mobility4eu/working-with-the-method-of-universal-design-9ee546b83da8#.wsu2d4k48
http://www.etikk.hu/hir/attekintettuk-a-hazai-jogi-szabalyozast-az-akadalymentesitesegyetemes-tervezes-teruleten/
http://www.etikk.hu/hir/attekintettuk-a-hazai-jogi-szabalyozast-az-akadalymentesitesegyetemes-tervezes-teruleten/
http://www.etikk.hu/hir/kerekesszekes-bicikli/
http://www.etikk.hu/hir/sikeres-egyetemes-tervezes-nap/
http://www.etikk.hu/hir/az-erzekenyito-trening-folytatodik/
http://www.etikk.hu/hir/erzekenyito-trening-a-kozbeszerzesi-hatosagnal/
http://www.etikk.hu/hir/reteshuzas-vacon/
http://www.etikk.hu/hir/erzekenyito-trening-nagymaroson/
http://www.etikk.hu/hir/erzekenyito-trening-nagymaroson/
http://www.etikk.hu/hir/vezeto-nelkuli-autok-kozelebb-van-mint-gondolna/
http://www.etikk.hu/hir/vezeto-nelkuli-autok-kozelebb-van-mint-gondolna/
http://www.etikk.hu/hir/jatszoter-mindenki-szamara/
http://www.etikk.hu/hir/kitekintes-a-jovobe-onvezeto-jarmuvek-munkaules-az-etikk-ben/
http://www.etikk.hu/hir/kitekintes-a-jovobe-onvezeto-jarmuvek-munkaules-az-etikk-ben/
http://www.etikk.hu/hir/erzekenyito-trening-bajan/


   

  22   
 

A jövő közlekedése: http://www.etikk.hu/hir/a-jovo-kozlekedese-egyetemi-hallgatok-az-

etikk-ben/ 

Terméktervezés előadás: http://www.etikk.hu/hir/termektervezes-eloadas-a-budapesti-

muszaki-egyetemen/ 

 

Előadás az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai karán: http://www.etikk.hu/hir/eloadas-az-

egyetemes-tervezesrol-az-elten/ 

 

Mobility4EU Konferencia Berlinben: http://www.etikk.hu/hir/konferencia-berlinben/ 

 

Segway és BLUMIL tesztelése: http://www.etikk.hu/hir/segway-es-blumil-tesztelese/ 

 

Tobii-szemvezérlő eszköz: http://www.etikk.hu/hir/jogserto-hogy-a-tb-nem-tamogatja-a-

fogyatekkal-elok-digitalis-kommunikaciojat/ 

 

Konferencia Veszprémben: http://www.etikk.hu/hir/aktiv-elet-hatarok-nelkul-eloadas-

szakmai-konferencian/ 

 

Konferencia az ETIKK-ben: http://www.etikk.hu/hir/konzultacio-az-etikk-ben/ 

 

 

 

 

 

Budapest, 2018. április 25. 
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