
Közhasznúsági Melléklet 2016 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

Szakmai programunkban 2016-ban a következő témakörök szerepeltek: az egyesület honlapján a 

logopédus adatbázis adatainak minél szélesebb körű közzététele, az egyesület tagjai számára jogi 

segítségnyújtás, újabb tanfolyam akkreditáltatása, két konferencia szervezése, ingyenes 

beszédvizsgálatok megajánlása, szakmai körök és érintettek számára klubprogramok szervezése, 

folyamatos információáramoltatás, külföldi szakmai kapcsolatok építése  

Az egyesület egyik fő feladatának, az információk áramoltatásának végzéséhez összegyűjtöttük azokat 

az adatokat, amelyek országos körben tartalmazzák az érintettek számára a kommunikációs 

zavarokkal foglalkozó állami intézmények illetve magán-logopédusok elérhetőségeit. Az ezzel 

kapcsolatos felhívásainkat 2016. márciusától kezdve rendszeresen közzétettük az egyesület 

hírleveleiben, kértük, hogy amennyiben kollégáink szeretnék, hogy az egyesület érintett látogatói 

megtalálják a keresőben, töltsék ki az űrlapunkat,  

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: 

Általános tájékoztatás- adatbázis 

3.2 Közfeladat jogszabályhely: 

2011. évi VXI. tv. 2. § a), b), c), d) – 1998, évi XXVI. tv, 21. § a)-g) 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: gyakorló logopédusok, pszichológusok,  

 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1510 

 

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Az év második felétől elektronikus és telefonos kapcsolatfelvétellel gyűjtöttük az adatainkat. Ennek 

eredményeképpen létrejött egy un. belső adatbázis, amely az egész ország területén 280 intézmény, 

és 1230 logopédus adatait tartalmazza. Számukra biztosított, hogy - önkéntes alapon – közzétegyék a 

honlapunkon elérhetőségüket, a vállalt beszédhibák javításának felsorolását, illetve a vállalt életkori 

csoportokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

Érdekvédelmi munkánk hatékonyabbá tétele érdekében terveztünk általános jogi segélynyújtást az 

egyesület tagjai számára.  

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:  

Általános jogi segítségnyújtás 

 

3.2 Közfeladat jogszabályhely: 

2011. évi CXI. tv. az alapvető jogok biztosáról 2. § a), b), c), d) 
 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: érintettek és segítők 

 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 7 

 

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Jogi segítőnk munkáját ebben az évben elsősorban közhasznú jogi státuszunk visszaszerzésére tudtuk 

igénybe venni.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

Az egyesület egy – gyermek és felnőtt beszédfogyatékosság kezelésére kidolgozott – 60 órás 

továbbképzés akkreditáltatását tervezte, amelynek témája az orrhangzósság logopédiai kezelése, és 

amely a veleszületett fejlődési rendellenesség beszédre ható következményeinek korrekcióját végző 

segítők számára ad szakmai fejlődési lehetőséget. A logopédiai ellátás e területe nagyon fontos, 

hiánypótló, jelentős terápiás igény kielégítéséhez ad a kollégáknak szakmai segítséget, támogatást. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: 

Tanfolyam akkreditáltatás 

 

3.2 Közfeladat jogszabályhely: 

2001. évi CI. tv. A nemzeti köznevelésről 4. §. (1) a)-u) 

 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 

Gyakorló logopédusok 

 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 

 

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Az akkreditációs anyag elkészült, az akkreditáltatás sikeres volt. A „Felkészítés az orrhangzós 

gyermekek és felnőttek logopédiai terápiájának végzésére” című továbbképzés nyilvántartási száma: 

A/8651/2016, engedélyszáma: 27282-118/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 



A programunkban tervezett 2 konferencia szervezése és lebonyolítása rendben megtörtént.  

Tavaszi, májusi konferenciánk címe Diszlexia – Elmélet, Diagnosztika, Gyakorlat volt. A 

konferencia igyekezett minél teljesebb képet adni a diszlexia témakörébe tartozó ismeretekről 

újdonságokról 

Az októberi konferenciánk témája Korai szűrés, mozgásfejlesztés, beszédindítás – Te hogyan 

csinálod?  A konferencia kerekasztal beszélgetéssel zárult a jelentkező szakszolgálatok és kollégák 

részvételével, akik a korai szűrés, mozgásfejlesztés és beszédindítás témakörében jártasak, és 

megosztották  tapasztalataikat a konferencia résztvevőivel 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: 

Konferenciák szervezése 

3.2 Közfeladat jogszabályhely: 

2001. évi CI. tv. A nemzeti köznevelésről 4. §. (1) a)-u) 

 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 

Gyakorló logopédusok, pszichológusok 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 205 

 

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Mindkét rendezvény helyszíne az Aranytíz Kultúrház volt. A szakmai érdekvédelmi mun-

kánk keretében megtörtént a Palotás Gábor mesterlogopédus díjak átadása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 



Az egyesület munkatársaival a tavalyi év során  havonta szerveztünk ingyenes logopédiai 

szűrővizsgálati napokat tanácsadó irodánkban. Ezen alkalmak során érdekvédelmi munkát és 

tanácsadást is végeztünk (igény esetén szakvéleményt, jogi állásfoglalást készítettünk).  

A szűrőnapok lebonyolítását logopédus hallgatók segítették.  

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: 

Beszédvizsgálati napok érintettek számára 

 

3.2 Közfeladat jogszabályhely: 

1997. évi CLIV. tv.  Az egészségügyről 144. § (1)-(2) 

 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 

fiatal és felnőtt beszédhibások 

 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 113 

 

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

A beszédvizsgálatokon  a 20 és 50 év közötti korosztály vett részt.  Az eredmények szerint a 

nyelvlökéses nyeléses tünetek, a diszlexia/-gráfia/-kalkulia tünetek, az artikulációs zavarok, valamint a 

dadogás tünetei fordultak elő legnagyobb számban.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 



Az Egyesület évente – mint korábbi években is - négy alkalommal térítésmentes előadást szervezett 

tagjainak, a kommunikációs zavarokkal foglalkozó segítőknek (logopédus, pszichológus stb.) a 

kommunikációs akadályozottság különböző témaköreiben.  

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:  

Klubprogramok segítőknek 

3.2 Közfeladat jogszabályhely: 

1998. évi XXVI. tv, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 21. §  a)-g) 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 

logopédusok, pszichológusok 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 127 

 

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

A programok témái: 

1/ tükörtábla-terápia, amely a diszlexiás-diszgráfiás tünetegyüttes terápiájában felhasználható új 

grafomotoros módszer. 2/ Speciális logopédiai terápiák: logopédiai munka látássérült illetve autista 

gyermekekkel 3/ Tájékoztató és beszélgetés a nyelvvizsgáról és a felsőoktatási felvételi eljárásról… és 

arról, hogy mit jelent ma tanulási nehézséggel, vagy zavarral együtt élni, 4/ A korai reflex-éretlenségek 

hatásai a kognitív funkciókra a neuropszichológia szemszögéből.  

A DEMO-napok helyszíne mindig a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 

39. Nádor terem, amelyet az iskola térítésmentesen bocsájtott rendelkezésünkre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

A tavalyi évhez hasonlóan az online információ áramlását a honlapunkon, a Facebookon és hírlevél 

formájában tudtuk prezentálni. Kijelenthető, hogy legfőbb információs eszközünkké lépett elő, 

szemben a telefonos megkeresésekkel.   

A honlapon van lehetőség jelentkezni szakmai programjainkra, beszédvizsgálatra, illetve információ 

kérése is főként online megkereséssel működik.  

A megfelelő feladatkezelés érdekében három különböző emailcímre lehet a jelentkezésekkel illetve 

kérdésekkel kapcsolatos online leveleket küldeni.  

Hírlevelünkkel 2000 feliratkozónak havi rendszerességgel küldtünk tájékoztatást a programjaink 

mellett az egyesületet érintő változásokról is 

Az aktuális híreink és programjaink mellett a Facebook oldalon tudunk az egyéb szervezetek 

programjainak, illetve a médiában megjelenő nem szakmai, de logopédiával foglalkozó cikkeknek 

helyet biztosítani.  

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Információáramoltatás 

3.2 Közfeladat jogszabályhely:  

2011. évi VXI. tv. 2. § a), b), c), d) – 1998, évi XXVI. tv, 21. § a)-g) 

 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 

beszédhibások, logopédusok, pszichológusok, érdeklődők 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 23600 

 

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

A honlapunk látogatottsága havi 1200-1500 fő. A keresők 94%-ban Magyarországról kattintottak az 

oldalra. Átlagosan 2,11 percet töltöttek el a honlapunkon.   

Jelenleg 1551 ember van jelen a fő Facebook oldalunkon. Ez a szám heti szinten 5-10 fővel bővül. A 

tavalyihoz hasonlóan heti-kétheti bejegyzést teszünk közzé, marketing kampány időszakában (pl. 

konferencia) ez heti 3 cikkre/eseményre bővül.  

A csoport jelenleg 537 tagot számlál. Itt a nagyobb programjainkat hirdetjük, illetve lehetőséget 

biztosítunk logopédusoknak, illetve intézményeknek program és cikkmegosztásra.  

 

 

 

 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 



Az egyesület keretébe több mint 10 éve működik az érintettek klubja, akik havi rendszerességgel 

találkoznak, megbeszélik kommunikációs problémáikat, tanácsot adnak egymásnak is, s meghívnak 

olyan érintetteket, akik pl. dadogásuk ellenére sikeresek életükben, neves írók, közéleti 

személyiségek.  

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: 

Klubprogram érintetteknek 

 

3.2 Közfeladat jogszabályhely: 

 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: fiatal és felnőtt beszédfogyatékosok 

 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 14 

 

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Ez a programunk, valószínűleg épp a hosszú időn keresztül látogatott társaság életkori, egzisztenciális 

változásainak eredményeképpen, illetve, hogy a klub tagsága nem frissült kellő mértékben kezd 

kifáradni, a tervezett alkalmakra kevesen jöttek el, így a számukra megajánlott programokkal nem 

tudtak megfelelően élni.  

 

 

 


