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Közhasznúsági Melléklet 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

Érdekvédelmi munkánkban a következő feladatok álltak előttünk: Általános tájékoztatás a 

beszédhibákról, az egyesület beszédfogyatékkossággal, a beszédfogyatékosok esélyegyenlőségével 

kapcsolatos munkájának, az ezzel kapcsolatos programjajnak ismertetéséről: Így 1. részfeladatnak az 

információ áramoltatását jelöltük. Kiemelten fontosnak tartottuk az érintettek tájékoztatását, ingyenes 

beszédvizsgálatok szervezését és a logopédiai tanácsadást, megfelelő szakemberek megtalálását és 

ajánlását. Ezt a 6. részfeladatnál részleteztük. Az általános tájékoztatás másik területe a logopédus 

tagtársaink és kollégáink számára biztosítja az érdekvédelmet és érdekképviseletet tájékoztatással az 

esetleges törvényi változásokról.  

Szakmai felkészültségük fejlesztésével, a konferenciák (2. részfeladat), akkreditált továbbképzések (7. 

és 8. részfeladat), programjain. Az érdekvédelem témakörébe illeszkedik kollégáink szakmai útjuk 

egyengetése, a logopédus szakma hírnevének, elismertségének növelése (portfóliók, ajánlások, dr. 

Palotás Gábor mesterlogopédus díj).  

A DEMO-napok két irányban kerültek megvalósításra. A szakemberek számára rövidebb, tájékoztató 

jellegű szakmai ismereteket adtak (3. részfeladat), az érintettek számára pedig a 

beszédfogyatékossággal élő serdülőknek és felnőtteknek szóltak (4. részfeladat). Az érzékenyítést a 

társadalom azon tagjai körében is igyekeztünk fejleszteni, akik közvetlenül találkoznak ezen 

fogyatékossági csoporttal, így osztályfőnöki óra és tantestületi foglalkozás keretein belül tanárok 

számára (5. részfeladat), illetve a Sziget fesztivál keretében (7. részfeladat).  

A részfeladatok között nem részleteztük az általános jogi segítségnyújtás lehetőségének biztosítását: 

Az érintettek számára előmeneteli, munkahelyi, tanulmányaik területén jogi segítség adása jogsérelem 

esetén, valamint az érdekvédelem és érdekképviselet hivatalos formáját: kapcsolattartás az OFT-vel  és 

az FSZK-val.  A kapcsolattartást Sokhegyi Györgyi és Gyenes Katalin végezték.  

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Információ áramoltatása 

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:      6150        fő      

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Aktuális programjainkról, vizsgálati, szakértői vizsgálati és terápiás lehetőségekről, a megfelelő 

szakemberek kiválasztásával kapcsolatban egész évben nyújtottunk tájékoztatást. Ennek felületei: a 

honlapunk, hírlevelünk, Facebook oldalunk és csoportunk, email címeink, és vonalas, illetve 

mobiltelefonos elérhetőségünk. 

a. Egyik legfontosabb felületünk az egyesület honlapja. Itt adunk tájékoztatást az induló 

akkreditált képzéseinkről, szakmai programjainkról. Itt lehet jelentkezni ezekre, illetve 

beszédvizsgálatra is. Emellett honlapunkról érhető el a Logopédus Kereső is, illetve érdekes cikkeket 

találnak érintettek és szakemberek egyaránt. Statisztikánk alapján havi 1800 aktív felhasználó keresi 



fel honlapunkat. 

b. A hírlevél rendszerünkre aktuálisan 509 fő van feliratkozva, ez a szám növekedik. Fontos 

hirdetőfelületünk, és 45-50%-os megnyitási rátával büszkélkedhetünk. 

c. A Démoszthenész Egyesület Facebook oldalára 2095 személy jelentkezett fel. Átlagban egy 

bejegyzést 1500 embert ér el. A kapcsolatfelvétel is egyre több az oldalon keresztül. A hirdetéseink, 

cikkeink, megosztásaink gyakorisága változó. Inkább kampányszerű.  

A Facebook csoportunk kevésbé aktív, de itt is növekedést tapasztaltunk, jelenleg 697 tagot számlál. Itt 

lehetősége van másoknak is híreket és programokat megosztani. 

d. Jelenleg is zajlik a régi e-mail címünk lassú kivezetése. Emellett az új címek előtérbe 

helyezése. Emailben intézzük a konferenciára, képzésekre és beszédvizsgálatokra 

vonatkozójelentkezéseket (aminek a honlapunk biztosít felületet), de akár szakmai, akár érintettek által 

felmerülő kérdések is ide érkeznek be többnyire. 

e. A telefonos elérhetőségeinken főként a beszédvizsgálatra jelentkezők találnak meg minket,  

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Konferenciák 

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

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:      segítő szakemberek (logopédus, pszichológus, 

orvos), érintettek (felnőtt beszédfogyatékosok) 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:          254 fő          

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Országos méretű projektünk a két szakmai konferencia. A tavaszi alkalommal a logopédiában 

megjelenő digitális tartalmakról és fejlesztő applikációkról nyújtottunk ismereteket. Az őszi 

konferenciánkon a dadogással foglalkoztunk.  

A tavaszi konferencia témája: Digitális logopédia – Tablet-ekre hangolva?  A programon a 

logopédiai foglalkozásokon használható digitális programokat, applikációkat, eszközöket jártuk körül. 

Pszichológus előadónk a digitális eszközök gyermekekre gyakorolt hatásáról tartott előadást. A 

logopédia oldaláról a Budapest XVIII. és XXII. kerületi Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat, a  Palotás 

Gábor Általános iskola, a mohácsi Meixner EGYMI és az  Öveges József Középiskola kollégái 

számoltak be arról, mennyiben segítik a fejlődést az okoseszközök, hogyan érdemes felhasználni a 

fejlesztőórák keretein belül ezeket. 

Az őszi konferenciánkon ünnepeltük egyesületünk alapításának 25. évfordulóját, ezért nagyobb, 

ünnepibb eseményt szerveztünk. A jubileumi évre külön logót terveztettünk, valamint kiadvánnyal 

kedveskedtünk a vendégeinknek. A konferencia DADOGÁS A-tól Z-ig címmel került megrendezésre. 

Az egész rendezvény ingyenes volt, és az Aranytíz Kultúrház jóvoltából nagyobb teremben, a Tolnay 

Klári Színpadon tarthattuk meg. Célunk volt, hogy a közönség soraiban tudhassuk az érintetteket, régi 

egyesületi tagjainkat, logopédusokat, hallgatókat, díjazottjainkat. Az esemény sajtónyilvános volt, amit 

Dr. Simon Attila szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár, és Őze Áron Jászai Mari-díjas 

színművész, egyesületünk titkára nyitott meg. Előadóink: Mácsainé Hajós Katalin, Fehér-Deák 

Barbara és Nagy-György Márton, Fodor Rita, Feketéné Gacsó Mária, Kovács Benedek, Dr. habil. 

Lajos Péter, Nyerges Katalin, Dr. Juhász Ágnes előadását Méhész Eszter olvasta fel, Rácz Ferenc. 



Külön szekcióban érintettek beszélgettek beszédhibájukról. A résztvevők: Őze Áron Jászai Mari-díjas 

színművész, Benedek Szabolcs író, Nényei Pál író és Grendorf Péter evangélikus lelkész. 

Első ízben történt online elégedettségi felmérés a konferencia után, aminek az elemzése titkári 

megbeszéléseinken megtörtént.  

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: DEMO-napok segítóknek 

3.2 Közfeladat jogszabályhely: 1998. évi XXVI. tv, a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról 21. §  a)-g) 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:      logopédusok, gyógypedagügusok 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:      83 fő              

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

A DEMO-napokat évente négyszer rendezzük meg szakembereknek és logopédus hallgatóknak. Ez a 

rövidebb időtartamú előadássorozat új és/vagy alternatív gyógypedagógiai módszerekkel és 

eszközökkel ismerteti meg az érdeklődőket, illetve esetmegbeszélésre is alkalmat tudunk biztosítani az 

adott témakörön belül. Ezen felül kiváló alkalmat nyújt arra, hogy tagságunkat bővítsük.  

I. DEMO-nap témája:  A homloklebeny tréning bemutatása Előadónk Sólyom Brigitta volt, aki 

pszichopedagógus, alapozó terápia vezető oktató, Nild terapeuta, homloklebeny terapeuta és a 

Csodakapu Alapítvány szakmai vezetője.  A Homloklebeny-tréningről tartott egy nagyon érdekes, 

gyakorlatorientált előadást,  mely rövid ízelítőt adott arról, hogy a módszer hogyan hat a gondolkodási 

folyamatokra, a végrehajtó funkciók szervezésére, a munkamemória fejlesztésére, az idegrendszeri 

hálózat megerősítésére és új kapcsolatok létrehozására. Iskolában dolgozó logopédusok terápiás 

repertoárjának bővítésére különösen alkalmas. 

Ezen a napon 43 érdeklődő volt: többnyire logopédusok, ezen kívül fejlesztő pedagógusok és érintett 

szülők. A nagy érdeklődésre való tekintettel helyszínt kellett változtatnunk, mert kinőttük az egyesület 

előadójának méreteit. A teljes tréning elvégzésének alapfeltétele az alapozó terápiás képzés, lehetőség 

van egy 3 alkalmas továbbképzésre, kifejezetten a gyakorlatsorok elsajátítása céljából. Ez a megoldás 

nagy érdeklődést váltott ki a résztvevőkből. A nagy sikerre való tekintettel elképzelhető, hogy az 

előadást jövőre megismételjük. 

II. DEMO-nap témája:   Kihívások, ötletek és megoldások az orrhangzós terápiába Június 7-én 

az orrhangzós terápiáról volt szó, annak kifejezetten gyakorlati oldaláról és arról, hogy hol van a 

logopédus helye ebben a sok szakmát érintő interdiszciplináris ellátásban. A másfél órában szólt tehát 

az orrhangzós terápia hátteréről, az ajak- és szájpadhasadékos gyermekek ellátásának sajátosságairól, 

nehézségeiről, valamint a vizsgálat és terápia specialitásairól. 

20 fő hallgatta meg az előadást, melyet nem csak orrhangzós gyermekekkel foglalkozó 

logopédusoknak hirdettünk meg, mert a gyakorlati bemutató miatt az artikulációs terápia gazdagítását 

is elősegíthette. Az előadó Cser Emese logopédus volt, aki egyesületünk tagja. A Helyszín a 

Démoszthenész Egyesület irodája volt. 

III. DEMO-nap témája: : Soha többé dadogás - Hospitálás szakembereknek A november végén 

megrendezésre került szakmai napunkon –  rendhagyó módon – logopédusok nyerhettek betekintést 

kollégánk Kovács Benedek (egyesületünk titkára) munkájába, aki a Dr. Martin F. Schwartz amerikai 

orvos-terapeuta által kidolgozott Soha többé dadogás módszert alkalmazza felnőtt (14 éven felüli) 

dadogó klienseinél. Az eseményen 6 résztvevő volt jelen. A Helyszín a Démoszthenész Egyesület 



irodája volt.  

IV. DEMO-nap témája:  Az olvasás és írás elsajátítása szempontjából kulcsfontosságú fonológiai 

(hangtani) tudatosság. Az előadás megtartására két olyan szakembert kértünk fel, akik a téma elméleti 

és gyakorlati vonatkozásait is jól ismerik. Előadásuk egymást kiegészítve tárja elénk az 5-7 és 8-10 

éves korosztály hangtani tudatosságának ismérveit és a fejlesztési lehetőségeket. Az előadáson 

tizennégyen vettek részt, többségükben szakszolgálatoknál dolgozó logopédusok és logopédus 

hallgatók. A Helyszín a Démoszthenész Egyesület irodája volt. 

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: DEMO-nap Neked 

3.2 Közfeladat jogszabályhely:  1997. évi CLIV. tv.  Az egészségügyről 144. § (1)-(2) 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:      érintettek, beszédfogyatékosok 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:        7 fő            

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

A szakmai Demo-napok mintájára olyan előadásokkal készültünk, ami érdekelheti a serdülő és felnőt 

beszédfogyatékossággal élő személyeket. A tervezett 3 alkalom tematikáját összeállítottuk, az előadók 

felkérése, az előadók felkészülése megtörtént. Sajnos a programsorozat nem érte el az érintetteket, így 

csak egy eseményt tudtunk megtartani. A jövőben dolgozunk azon, hogy sikeresebben tudjunk bevonni 

érintetteket ilyen jellegű programjainkba. A tervezett alkalmakból egyet tudtunk megvalósítani. Az 

alkalom hospitálás volt, melynek során a résztvevők bepillanthattak egy csoportos dadogásterápiás 

foglalkozásba.  

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Beszédvizsgálat és tanácsadás 

3.2 Közfeladat jogszabályhely: 1997. évi CLIV. tv.  Az egészségügyről 144. § (1)-(2) 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:      középiskolás és felnőtt beszédhibások (hadarás, 

dadogás, orrhangzósság, artikulációs hibák stb.) 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:                54  fő    

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Ebben az évben is három ingyenes beszédvizsgálatot hirdettünk meg. Célzott korosztályai a serdülő és 

felnőtt beszédhibások voltak.  A beszédvizsgálatok a következő beszéd- és nyelvizavarokra terjedtek 

ki: afázia, artikulációs zavarok, dadogás, hadarás, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, hangképzési 

zavarok, orrhangzós beszéd. A vizsgálat tanácsadással, ha szükséges további (nem logopédiai) 

vizsgálatok javaslatával, illetve terápia felajánlásával zárult.  

Az alkalmakra összesen 54-en jelentkeztek. A beszédvizsgálati okok között megjelentek a 

beszédfluencia zavarai (dadogás, hadarás), artikuláció zavarai, nyelvlökéses nyelés, egy jelentkező 

esetében tanulási nehézséggel kapcsolatos tanácsadás iránti igény merült fel. A 54 résztvevőből 40 

számára rendszeres logopédiai kezelést,n 8 fő számára önálló gyakorlást,  6 résztvevő esetében egyéb 

kiegészítő vizsgálatot is javasoltak a szakemberek. 



3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Továbbképzések, Sziget program és egyéb programok 

szervezése 

3.2 Közfeladat jogszabályhely: 1998. évi XXVI. tv, a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról 21. §  a)-g) 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:       

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:      59 fő              

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Akkreditált képzésink zökkenőmentes megszervezése, és a helyszínen való koordinálása kiemelt 

feladat egyesületünk számára, hogy a logopédus kollégák megfelelő feltételek mellett sajátíthassanak 

el új ismereteket. 

A Sziget Fesztivál a zenei fellépők mellett számos kulturális programlehetőséget nyújt. Ezek közé 

tartozik az XS Land és a Civil Sziget, ahol a látogatók különféle játékos tevékenységek keretében 

ismerkedhetnek meg a különböző fogyatékosság típusokkal, támogató szervezetekkel és az érintett 

személyek életét megkönnyítő eszközökkel. A Démoszthenész Egyesület 2019-ben már hatodik 

alkalommal kapcsolódott be programjaival, játékaival az XS Land munkájába. Minden évben nagy 

népszerűségnek örvend a külföldi fesztiválozók körében a magyar nyelv tanulása, és a különböző 

artikulációs gyakorlatok, nyelvtörők elsajátítása. A magyar látogatóknak lehetőségük van részt venni 

logopédiai vizsgálaton, és tanácsadáson, s mindenkivel igyekszünk megismertetni az egyesület 

tevékenységét. 

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:  Új dadogás továbbképzés akkreditálása 

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:        A tervek szerint 25-30 fő fog 

egy-egy továbbképzésen részt venni.            

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

 

Az  akkreditált új dadogás továbbképzés címe: : „Felkészítés a dadogás kezelésének 

végzésére 3 éves kortól a felnőtt korig” címmel. Nyilvántartási száma: a/9411/2019., 

engedélyszáma: 12/96/2019 

A tanfolyam célja a dadogás kezelésére vállalkozó logopédusok szakmai biztonságérzetének 

támogatása és számukra megfelelő szakmai háttér szervezése, amelyre munkájuk későbbi 

szakaszában is támaszkodhatnak. Az idén megvalósuló továbbképzés megismerteti a dadogás 

kutatásának legújabb eredményeit, tájékoztat – az életkor függvényében - a kezelés 

vállalásához nélkülözhetetlen ismeretekről, a szükséges feltételekről, konkrét szempontokat 

ad a különböző életkorú dadogók vizsgálatának módszeréhez, tartalmához, részletesen 

ismerteti a kezelés megtervezésének elemeit és a terápia lényeges szervezési kereteit, 

tekintettel a dadogó életkorára, bemutatja az egyes életszakaszokban alkalmazható terápiák 



tartalmát, szerkezetét, lépéseit, és mentálhigiénés segítséget nyújt a logopédusoknak a 

dadogás kezelésével kapcsolatos személyes élmények feldolgozásához.  

 

 

 

 


