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Bevezetés 
 
A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 2018-as tevékenységével is jelentős mértékben 
hozzájárult a fővárosban élő mozgássérült és más, fogyatékossággal élő emberek önálló 
életének támogatásához, jogismeretének növeléséhez, 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. 
 
Támogató szolgálat  
A Mozgássérültek Budapesti Egyesületének fenntartásában lévő Fogyatékos Emberek Fővárosi 

Támogató Szolgálata kiemelkedő társadalmi tevékenységet végez a fővárosban élő fogyatékos 

emberek számára. Elsődleges célunk a különböző élethelyzetekben lévő, gondokkal küszködő társaink 

mindennapjait szebbé tenné, tehermentesíteni a rájuk nehezedő gondokat. Két szegmensből áll a 

szolgálat tevékenysége: Szállító Szolgálat, valamint Személyi Segítés. 

 

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 mindennapokat 
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 részt vesz egy, a közösségi közlekedés jövőjét vizsgáló és befolyásolni kívánó 
európai uniós projektben. A projektben a fogyatékos emberek érdekeit is képviselő 
konzorciumi tagjaként sikerült az egyetemes tervezési stratégiát magas szintre emelni. 
Az ETIKK 2018.évi feladatai közül kiemelkedik a Szerencsejáték Zrt-vel közösen megvalósított 
„A játék összeköt” projekt. A projekt keretében tervezési tanácsadást folytattunk, és a projekt 
menedzseri feladatokat láttuk el. Két helyszínen valósult meg egyetemesen tervezett játszó 
tér,  Veszprémben a Kálvin János téren, és Budapesten a Csillagházban.   
További közlekedési projektünk a BKK megbízásából készülő Egyetemes Tervezési- és 
Akadálymentesítési útmutató. A BKK tervezői részére készülő útmutató tervezési segédletként 
és érzékenyítő információs anyagként szolgál. 
  
 
Egyesületünk kerületi szervezetei közösségteremtő tevékenységükkel közvetlenül az 
egyénekig jutnak el. 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. 
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A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete közhasznú tevékenységei 
2018-ban 
Egyesületünk 2018-ban 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, 1 fő gépjárművezető, 3 fő személyi 
segítő, 1 fő sorstársi tanácsadó. 
2018-ban 1 gépjárművezető, nyújtott speciális szállítási szolgáltatást 1 db gépjárművel. A 
gépjármű teljes körűen akadálymentesített, rámpával ellátott és a jogszabály szerinti, a 
hatóságok által is elfogadott 4+3 pontos biztonsági öv és kerekesszék rögzítő felszereléssel van 
ellátva.  
A XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályától ingyenes használatra kapott BKI-1 
típusú lépcsőjáró szerkezetet 2018-ban is folyamatosan használták a szállítószolgálat 
munkatársai olyan klienseknél, ahol a lakást csak lépcsőn keresztül lehetett megközelíteni. 
 
Fogyatékos Emberek Fővárosi Támogató Szolgálata 2018. évi mutatói 
2018-as évben a személyi segítés óraszáma:18.4674 . Az egy évre vállalt kötelező feladat egység: 6178, 

amit a tavalyi évben túlteljesítettünk és dicséretes teljesítménnyel 6366.4 feladategységgel zártunk. 

Az állami normatív támogatás a 2018.  évre: 17.744.317 Ft 

A szolgálat a tevékenységi körökből jelentős anyagi forrást biztosít az Egyesületnek.  Az ebből származó 

bevételek biztosítják a Hegedüs Gyula utcai iroda fenntartási költségeinek egy részét is.  

A 2018-as évben több, mint 2.000.000 Ft-. bevételt biztosított a szolgálat, amit teljes egészében az 

Egyesület működésére fordítottunk. 

A Támogató Szolgálat sikeres, kiemelkedő munkáját jelzi, hogy az éves Államkincstári ellenőrzés 

eredményeként 605.898 Ft bónusz kifizetést kaptunk. 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. 
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Sortársi tanácsadás 2018-ban 
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. 2018-ban 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. Sokan már elfogadták egészségi 
állapotukat, de az állapotukkal járó mindennapi kihívásokat sokszor nehezebben viselik el. 
Megváltozott életük korlátait, különösen elszigeteltségüket a világtól nehezen élik meg. 
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 
szolgáltatásokat, tájékoztatást adunk jogairól, kulturális, oktatási, szabadidős lehetőségeiről.  
2018-ben személyes találkozás során adott sorstársi tanácsadást igénybe vevők száma: 132 
fő, a tanácsadás többszöri alkalommal történt, összesen 502 alkalommal. Az előző évek 
gyakorlatához hasonlóan, a sorstársi tanácsadás során életvezetési tanácsadással, 
akadálymentességi tanácsadással és fogyatékossági támogatás igénylésével, valamint 
rokkantsági ellátással kapcsolatban, a munkavállalással, és az álláskeresés kérdéseivel 
fordultak hozzánk a legtöbben.  
 

Otthoni Szakápoló Szolgálat 2018-ban 
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 kezelések biztosítása, a fogyatékos emberek otthonában. 

Az NEAK (OEP) finanszírozás keretében nyújtott szolgáltatások térítésmentesen vehetők igénybe a 

főváros XIV, XVI, és XIX. kerületében élők számára. (2x14 vizit) 

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

tevékenységek: szakápolás - sebellátás, katéter csere, mobilizálás – mozgás segítése, segédeszköz 

használat megtanítása, gyógytorna, logopédia,  

Személyi állomány: 1 fő szolgálatvezető, 2 fő gyógytornász főállásban, 2fő szakápoló megbízással. 

Az Otthonápolási Szolgálat NEAK által finanszírozott vizitteljesítése 2018. évben a fővárosban 7700 db 

volt. 2018 évben az Egyesület részére a NEAK 18.757.500Ft-t utalt. 

Szolgálatunk minden hónapban 110%-os vizitkeret elszámolást teljesít, ennek eredményeképpen az 

Egészségbiztosító folyamatosan bővíti vizitkeretünket. 2018 decemberében a havi elszámolás 

kifizetése mellett 989.600Ft bónusz kifizetést kaptunk. 

 
 
Segédeszköz kölcsönzés 2018-ban 
Legnagyobb igény 2018-ban a kerekesszékek iránt volt. 42 személynek kölcsönöztünk ki 
kerekesszéket, járókeretet 8 főnek, A kölcsönzési időtartam minimuma 1 nap maximuma 
negyedév volt. 

 
Akadálymentes üdülési szolgáltatás 



5 
 

Egyesületünk Albertirsán működő Rehabilitációs Pihenőháza 2018-ban június 15-től 
szeptember 15-ig üzemelt. A pihenőházban 8 db, a mozgássérült emberek speciális 
szükségleteinek megfelelő ágyat béreltünk. A Magyar Nemzeti Bank pályázatán 4 db ilyen 
típusú ágy beszerzésére kaptunk 960.000 forintot. Ezek beszerzése 2019.évben realizálódott. 
Továbbá wifi hozzáférést biztosítottunk a vendégek számára, valamint egy nagyképernyős 
televíziót szereztünk be a kültéri fedett közösségi térbe. 
Erzsébet Utalvánnyal 63 felnőtt és 47 gyerek vette igénybe az üdülő szolgáltatásait.  
A realizált bevétel 5.190.000 forint volt. Az egyesület 4 hónapig gondnokot alkalmazott az 
üdülőben.  

 
Ügyfélszolgálat 
2018-ban 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 
sorstársak végezték.  
 
Egyesületi újság 
2018-ban Hírmondó újságunkat egy alkalommal tudtuk megjelentetni. A Hírmondó részletes 
tájékoztatást nyújtott a fogyatékos és a megváltozott munkaképességű emberek által igénybe 
vehető pénzbeli ellátásokról, valamint az egyesület és kerületi szervezetek aktuális 
programjairól. 
 

Honlap/közösségi portál 
Az egyesület honlapját közösségünk és főbb tevékenységeink bemutatására használtuk 2018-
ban 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 ETIKK honlapja 
az egyetemes tervezéshez köthető közérdekű információkat tartalmazta és tudósított a „A 
játék összeköt. „   projektről. 

 

 
Döntés-befolyásolás 
1.) Az egyesület kerületi szervezetei 2018-ban is folyamatos kapcsolatot tartottak a kerületi 
önkormányzatokkal. A kerületi önkormányzatok szociális kerekasztalaira, idősügyi tanácsába 
a kerületi szervezetek vezetőit több ízben meghívták. 
2.) A Mozgássérültek Egyesületeinek Országos Szövetsége tagjaként továbbítottuk 
egyesületünk problémáit országos szintre, amennyiben ezek a problémák országos szintű 
megoldást igényeltek. 
3.) Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpontunk számos, budapesti közlekedéssel 
kapcsolatos érdekegyeztetésen vett részt. A BBK megbízása alapján kidolgozta a BKK számára 
az egyetemes tervezési elveket magában foglaló tervezési útmutatót. 
 
4.) Gépjárműelosztás 
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2018-ban is részt vettünk a súlyos mozgáskorlátozott személyek kedvezményéről szóló 
személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatási kérelmeket elbíráló bizottság munkájában. 
5.) 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 négy 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. 
 

Kerületi szervezeteink tevékenységei 
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. 
2018-ban 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. 
Pályázati összefoglaló táblázat 
Kerületek Önkormányzati pályázati támogatása:  

 
 szervezet neve szervezet vezetője pályázott 

összeg Ft-. 
pályázati cél 

1 Budavári szervezet Dr. Szalkó Anna 320.000 Egészségügyi, rehab. szabadidő 

2 Óbudai szervezet Bánáti Istvánné 200.000 Működés, szabadidős programok 

3 Békásmegyeri szerv. Kainrath Renáta 200.000 Működés, szabadidős programok 

4 Újpesti szervezet Németh Anna 250.000 Színház kulturális programok 

5 Káposztásmegyeri sz Koller Sándor 0  

6 Belváros-Lipótváros Kisziné Tóth  Gabriella 100.000 Belépőjegyek, kulturális programok 

7 Terézvárosi szervezet Herczlné Rohonyi Olga 511.000 rendezvények buszos kirándulás 

8. Erzsébetvárosi szerv. Herczlné Rohonyi Olga 300.000 Hangversenyek, kirándulás 

9 Józsefvárosi szerv. Halas Emese 70.000 Rendezvények 

10 Kőbányai szervezet Domák Zoltánné 360.000 Egészségügyi, kulturális programok 

11 Újbudai szervezet Mátrai István 50.000 Kulturális programok 

12 Hegyvidéki szervezet Mezei Anikó Veronika 0  

13 Angyalföldi szervezet Szabó Jánosné 610.000 Rendezvények, 80 éves a kerület 

14 Zugló szervezet Sebestyen Lajosné 850.000 Rendezvények, Esélyegyenlőségi 
fesztivál 

15 Rákospalotai szerv. Tormássy Béla 100.000 Kirándulás 

16 Mátyásföldi szerv Tábiné Hidvégi Csilla 0  

17 Rákosmente szerv Horváth Andrásné 420.000 Kirándulások, rendezvények 

18 Lőrinci szervezet Kövérné Gurzó Livia 130.000 Működési, kirándulás 

19 Kispesti szervezet Kocsonya József 200.000 Klubfogl. buszköltség 

20 Erzsébeti Bice Kószák Papp Mihály 200.000 Működési, klubfoglalkozás 

21 Budafok-Tétény Forró Tamásné 330.000 Működési, kirándulás 
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Hagyományőrző központi program- Hajókirándulás Vácra. 
A hagyományőrző hajókirándulást szeptemberben szerveztük meg. Az alacsony dunai vízállás 
miatt Vácra mentünk.  A kiránduláson 220 fő vett részt. A kirándulás résztvevői végig 
sétálhattak a váci Duna-korzón, megtekinthették Vác nevezetességeit. A MEOSZ Váci 
szervezete tájékoztató kiadványokat biztosított az akadálymentesen megközelíthető 
nevezetes helyekről, kiállításokról, éttermekről. A MOBILIS Kft. mopedeket biztosított a 
könnyebb közlekedéshez. A hajóúton kulturális műsor és tombola volt, a tombola díjai között 
szerepelt Koller Sándor elnökségi tag felajánlása, két fő részére pizza vacsora, valamint a 
MOBILIS Kft. felajánlása egy moped került kisorsolásra. 
Ezúttal is az akadálymentes Budapest rendezvényhajóval mentünk.  A kiránduláson résztvevők 
otthonukból, a hajóhoz való utazásában közreműködött a támogató szolgálatunk.  
 
 

Az Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont 
2018-ban végzett tevékenységei 
 
A „Játék Összeköt” országos befogadó játszótérépítő program előkészítése 
A Szerencsejáték Zrt. a FESZT közreműködésével felkérte a Központot, hogy vegyen részt több 
éven keresztül az egyetemesen tervezett játszóterek kialakításában, valamint legyen a projekt 
menedzsere. 
 

Szakmai beszámoló a „Játék Összeköt! program” SZER18/002545-001 szerződése szerint  

A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete által működtetett Egyetemes Tervezés Információs és 

Kutatóközpont a fenti szerződés mellékletének pontjai szerint az alábbi szakmai beszámolót adja: 

1.Helyszíni egyeztetések, bejárások a játszóterek tervezési és kivitelezési fázisai alatt (alkalmak) 

Helyszíni bejárások, egyeztetések alkalmai 2018-ban a Pilot 1. Csillagház esetében (2018. évben 

folytatólagosan 2017-es év előkészítő fázisai után): 

-2018. május 11. egyeztetések, 2018. július 4. egyeztetések, 2018. augusztus 15. egyeztetések 

-2018. szeptember 21. egyeztetések, -2018. október 25. egyeztetések,  

2018. november 30. műszaki átadás 

-2018. december 13. sajtónyilvános átadás 

Helyszíni bejárások, egyeztetések alkalmai 2018-ban a Pilot 2. Veszprém esetében: 

-2018. április 5. egyeztetések, -2018. július 10. egyeztetések, 2018. szeptember 17. egyeztetések 

-2018. október 16. egyeztetések, 2018. november 6. egyeztetések, 2018. november 20. egyeztetések 

-2018. december 12. műszaki átadás 

-2018. december 18. sajtónyilvános átadás 

Helyszíni bejárások, egyeztetések alkalmai 2018-ban a Pilot 3. Miskolc esetében: 



8 
 

-2018. október 5. egyeztetések, 2018. november 28. egyeztetések 

Helyszíni bejárások, egyeztetések alkalmai 2018-ban a 2019 Pilot 4. Kisvárda esetében: 

-2018. március 28. egyeztetések, -2018. szeptember 4. egyeztetések 

 

2. Játszóterek terveztetése, megfelelő műszaki tartalommal (megfelelő részletezettségű műszaki 

tervek, látványtervek) 

Pilot 1. Csillagház esetében, miután a Royalkert Kft.-vel megállapodtunk, 2018. május 11. abban, hogy 

a Játszóteret 2018. szeptember 10. határidővel tudják vállalni, az újabb egyeztetést követően (2018. 

július 4.) a Royalkert kérésére október 10-re módosítottuk. A megállapodás szerint a területet 

szeptember 1.-én kellet volna átadnunk. A helyszíni bejárás megtörtént, a tervek szerinti feltárásokat 

megbeszéltük, azt is, hogy azt más kivitelező végzi majd el, a kapu kialakításával együtt. Majd ezt 

követően a Royalkert Kft. 2018. szeptember 17-én közölte, hogy nem tudja vállalni a kivitelezést.  Az 

egész játszóteret újra kellett terveztetni, új kivitelezőt kellet kiválasztani. A Royalkert Kft. késése, 

kiesése miatt új kivitelezőt kerestünk és találtunk. A Játéknap Kft. tervezőjével, az intézmény 

igazgatónőjét és az ETIKK szakmai vezetőjét és tapasztalati szakértőit is bevonva újra terveztettük a 

Csillagház kertjében kialakított játszóteret, a szülői és pedagógiai igényeknek megfelelő módon. 

Pilot 2. Veszprém esetében (vázlatterv a teljes területre és 1. ütem esetében kitűzési terv, látványterv): 

A Royalkert Kft. elkészített egy nagyszabású, több ütemre kialakított egyetemesen tervezett 

játszóteret, melyet először a Buglóval, mint gyártóval kívánt partnerségben kialakítani. Majd a tervek 

újra tervezését kértük, mivel a gyártónak műszaki nehézségei támadtak.  

Az új terveket a Royalkert a Legnolandia gyártó játékaival tervezte meg, szintén több ütemben. Kértük 

a tervek megfelelő 2018.évre való ütemezését, a tervezett költségeknek megfelelően. Látványterv az 

első vázlatra készült, a későbbiekben az elemek látványképeit bocsájtották rendelkezésünkre. 

A terveket egyeztettük az Önkormányzattal. 

Pilot 3. Miskolc esetében (vázlatterv, látványterv): 

A Játéknap Kft. tervezőjével elkészíttettük az intézmény belső kertjében a játszótér vázlatterét és 

látványképeit. A terveket megküldtük az intézmény vezetőjének, akitől pozitív visszajelzést kaptunk. A 

tankerületet levélben megkerestük. A játszótér eszközei mind a helyszínre adaptált integrált 

játszóeszközök. 
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Miskolci látvány terv 

2019 Pilot 4. Kisvárda esetében (vázlatterv, látványterv): 

A Játéknap Kft. tervezőjével elkészíttettük az intézmény hátsó, sportpályákhoz kapcsolódó 

telekrészében kialakítandó a tematikus játszótér és pihenőpark vázlatterét és látványképeit. A terveket 

megküldtük az intézmény vezetőjének, akitől pozitív visszajelzést kaptunk, a fenntartó (egyház) 

megerősítése még folyamatban van. 

Kisvárda látvány terv
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3. Árajánlatok bekérése, elemzése játékok beszerzésére, telepítésére/gyártására, ütéscsillapító 

felületek kialakítására, terep előkészítésére és rendezésére, terület átadására (árajánlatok) 

Pilot 1. Csillagház esetében (árajánlat): Megfelelő árajánlatot megkaptuk. 

Pilot 2. Veszprém esetében (árajánlat): Megfelelő árajánlatot megkaptuk. 

Pilot 3. Miskolc esetében (árajánlat): Megfelelő árajánlatot megkaptuk. 

2019 Pilot 4. Kisvárda esetében (árajánlat): Megfelelő árajánlatot megkaptuk. 

 

4. Tanácsadó szolgáltatás- a Játék Összeköt! folytatólagos üzemeltetésére (ETIKK honlapon, 

Facebookon tájékoztató anyagok közzététele, működési költségek, megbízási szerződések, riportok) 

2018. február 8. Rádióinterjú 

2018. március 1. Riport 

Hírek, események közzététele az ETIKK honlapján és Facebook felületén 2018. évben folyamatosan 

megtörtént. 

 

5. Szakmai rendezvény tartása a program bemutatására (terembérlés, catering, előadói díjak) 

A rendezvényt 2019. második negyed évében rendezzük meg. Több előadó meghívásával az egyetemes 

tervezés és az egyetemesen tervezett játszóterek kialakítása lesz a fő téma. Kertépítő mérnökök, 

építészek, designerek, és a gyerekekkel foglakozó szakemberek, valamint játszótér kivitelező 

vállalkozások felkérését tervezzük.  

6. Játszótérépítési programmal kapcsolatos honlap üzemeltetési feladatai, és kézikönyv fejlesztése  

A kézikönyv V2 verziójának közzététele tartalmának frissítése folyamatban van. 

A tartalmi frissítések az ETIKK honlapján 2018. évben folyamatosak. 

 

7. Tanulmányút intézménybejárással/és, vagy akadálymentes játszótéri játékok gyártójánál 

(repülőjegy, szállás, napidíj) 

A terveink szerint külföldi gyártót, gyártókat keresünk fel, alakítunk ki szakmai kapcsolatot., 2019. 

második, vagy harmadik negyed évében.  

 

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 magába 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 
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és Kutatóközpontja az egyetemes tervezés és az akadálymentesítési szempontokat hivatott 
képviselni a három évig tartó projekt során. 
 

Egyetemes Tervezési- és Akadálymentesítési Útmutató  
A segédlet célja, hogy egységes arculattal a műszaki megoldásokat funkcionálisan összefogja 
és rendezze. A tervezési útmutatóban foglaltak a Budapest Fővárosi Önkormányzat 
megbízásából a BKK Zrt. hatáskörében megvalósuló útfelújítások, köztér-rekonstrukciók, 
villamos- és autóbuszmegálló-építések, aluljáró-felújítások, ügyfélközpont-létesítések, irodai 
és üzemi terek kialakítása, továbbá jármű- és eszközbeszerzések esetében lesznek kötelezően 
betartandók.  
 

 
1. ábra- Egyetemes Tervezés- és Akadálymentesítési Útmutató, munkaközi állapot 

 

FOF2017 projekt   
A projektben vállalt feladataink az alábbi részegységekből tevődtek össze: 
1. Előadások, érzékenyítők, konzultációk a BME tervező hallgatóinak 
2. Előadások, érzékenyítők tervező mérnököknek 
3. Előadások, érzékenyítők Közbeszerzési Hivatal dolgozói részére, Bárczi Gusztáv 
 Gyógypedagógiai Kar dolgozói részére 
4. Online tréning 
5. Jó Példák Tára 
 

Előadások, érzékenyítők, konzultációk a BME tervező hallgatóinak: a projekt során vállaltuk, 

hogy előadásokat, érzékenyítőket, konzultációkat tartunk a BME mérnök hallgatóinak.  

Előadások, érzékenyítők tervező mérnököknek: a projekt során vállaltuk tervező mérnökök 

érzékenyítését. A hallgatók oktatása mellett nagyon fontosnak tartottuk a már gyakorló 

mérnökök oktatását, érzékenyítését is, hiszen az egyetemes tervezés alapja a preventív 

gondolkodás, mely feltételezi, hogy már a tervezési fázisban az egyetemes tervezés alapelvei 

megvalósulhatnak.  



12 
 

Előadások, érzékenyítők Közbeszerzési Hivatal dolgozói részére, Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Kar dolgozói részére: a KH hivatal különböző eseményei során, melyek a 

hivatali dolgozók részére megtartott konferenciák voltak, elsősorban az egyetemes tervezési 

módszert támogató hazai és nemzetközi jogszabályi hátterek, és az egyetemes tervezés 

alapelvei, és a központ szolgáltatásai kerültek ismertetésre. Az előadások során kiemelt 

szempont volt, hogy az egyetemes tervezés elveinek mind a pályázati kiírások műszaki 

leírásában, mind az odaítélés szempontjainál, mind pedig a pályázat eredményének 

monitorozásánál jelen legyenek. 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar dolgozói részére megtartott események: 

Az elsősorban gyógypedagógusokból álló résztvevők részére 2 alkalommal előadásokat, és egy 

alkalommal az előadás után érzékenyítő gyakorlatot tartottunk. A résztvevők megismerték az 

akadálymentesség fogalmának fejlődését a fogyatékos emberek számára való akadálymentes 

környezet kialakításától egészen az egyetemes tervezés szemléletével kialakított környezet, 

tárgyak és szolgáltatások kialakításáig. 

Online tananyag: a tananyag támogatására egy 8 perces oktató kisfilm készült. A film fő 

témája az egyetemes tervezés alapelveinek bemutatása volt terméktervező hallgatók részére. 

A forgatások több napig tartottak, többszöri újrafelvétellel. A kisfilmet online felületbe 

ágyaztuk, mely alapot biztosít a kurzus működéséhez.  

Jó Példák tára nyomtatott és online kiadvány: 

Az ETIKK vállalta, hogy online kiadvány formájában, az épített környezetben fellelhető 

innovatív, esztétikus, az egyetemes tervezés szempontjainak megfelelő megoldásokat 

összegyűjti. A feladatrész megtámogatására az ETIKK pályázatot hirdetett az alábbi címmel: 

“Értékeljük az egyetemes tervezéssel elért eredményét!” 

Az egyetemes tervezési módot olyan példákon keresztül kívánta a Központ terjeszteni, 

amelyek már megvalósultak és megfelelnek az egyetemes tervezés hét alapelvének. A 

beérkező pályamunkákat az ETIKK és felkért szakértői a szakmai zsűrizés során az egyetemes 

tervezés szempontjainak megfelelően értékelték. A beérkezett pályaművekből a zsűri két 

pályamunkát ítélt alkalmasnak arra, hogy a példatárba kerüljenek. 

A Jó Példák Tára végül egy olyan kiadvány lett, mely 12 jó példa bemutatásával nyújt 

mintaértékű megoldásokat tervezőknek, kivitelezőknek, beruházóknak. 
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FOF2017, Jó Példák Tára, kiadvány borítója 
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Az ETIKK  Facebook-oldalán megjelentetett hírek 
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/2050694894971922  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/2050677104973701  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/2050667834974628  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/2033829893325089  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/2033828986658513  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/2033827749991970  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/2033824673325611  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/2005355756172503  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/2001567013218044  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/2001008006607278  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1997675823607163  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1997342326973846  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1992713027436776  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1988757054499040  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1974960572545355  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1972097009498378  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1962044957170250  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1946075832100496  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1944942598880486  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1944906782217401  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1944893638885382  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1927271710647575  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1918398381534908  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1914531718588241  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1907847119256701  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1901169099924503  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1893560314018715  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1893497947358285  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1880139175360829  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1870133329694747  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1869644013077012  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1869554839752596  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1867440919963988  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1858636184177795  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1850791538295593  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1849709595070454  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1841905205850893  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1841885399186207  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1841876212520459  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1840714662636614  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1840481099326637  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1817413468300067  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1810646125643468  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/2704879519553453  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/2246416692066407  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/2238356646205745  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/2050694894971922
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/2050677104973701
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/2050667834974628
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/2033829893325089
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/2033828986658513
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/2033827749991970
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/2033824673325611
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/2005355756172503
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/2001567013218044
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/2001008006607278
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1997675823607163
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1997342326973846
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1992713027436776
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1988757054499040
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1974960572545355
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1972097009498378
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1962044957170250
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1946075832100496
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1944942598880486
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1944906782217401
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1944893638885382
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1927271710647575
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1918398381534908
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1914531718588241
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1907847119256701
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1901169099924503
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1893560314018715
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1893497947358285
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1880139175360829
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1870133329694747
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1869644013077012
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1869554839752596
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1867440919963988
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1858636184177795
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1850791538295593
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1849709595070454
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1841905205850893
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1841885399186207
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1841876212520459
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1840714662636614
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1840481099326637
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1817413468300067
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/1810646125643468
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/2704879519553453
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/2246416692066407
https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/2238356646205745
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https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/2236567179718025  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/2230244840350259  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/2207032779338132  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/2205055159535894  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/2201924323182311  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/2193493787358698  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/2148532685188142  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/2093616184013126  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/2090751777632900  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/2075172455857499  

https://www.facebook.com/egyetemestervezes/posts/2065329536841791  
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