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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 a beszédfogyatékossággal élő személyek esélyegyenlőségével kapcsolatos 

munkájának, az ezzel kapcsolatos programjajnak ismertetéséről. Kiemelten fontosnak tartottuk az 

érintettek tájékoztatását, ingyenes beszédvizsgálat szervezését és a logopédiai tanácsadást, megfelelő 

szakemberek megtalálását és ajánlását. Az általános tájékoztatás másik területe a logopédus tagtársaink 

és kollégáink számára biztosítja az érdekvédelmet és érdekképviseletet tájékoztatással az esetleges 

törvényi változásokról. 

 

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:  beszédhibás/beszéd és vagy nyelvi 

fogyatékossággal élő személyek, logopédusok, pszichológusok, érdeklődők 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 8000 fő (becsült érték) 

/Weboldal: 12.000 felhasználói elérés/hó        Facebook: c.a. 10.000-15.000 bejegyzés elérése/hó.   

Email: havi c.a. 60 fő; Telefonos elérés: havi 20 fő  

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

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

szakemberek kiválasztásával kapcsolatban egész évben nyújtottunk tájékoztatástó a honlapunkon, 

hírlevelünkön, Facebook oldalunkon és csoportunkon, email címeinken keresztül. 

Jelentős látogatottságnövekedést értünk el az elmúlt évben, ami a célzott programhirdetéseinknek is 

köszönhető. Ez a honlapunkra és a Hivatalos facebook-oldalunkra is igaz. Újdonság, hogy az egyesület 

2021-ben létrehozta az Instagram-oldalát is, aminek a további fejlesztése folyamatban van.  

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Konferencia 

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:          180 fő          

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Országos méretű projektünk a szakmai konferencia. 2021-ben egy konferenciát tudtuk megtartani, de 

már a 2022. évi konferenciánkra készülve az artikulációs zavarokról szóló DEMO-napunkat kétszer 

tartottuk meg.  

A konferencia témája: Egyesületünk Nyelésében él a nemzet - konferencia a nyelvlökéses nyelés 



témájában tartott online szakmai konferenciát 2021.06.25-én, ahol az orofaciális mozgászavarok 

ellátásában résztvevő szakterületek szakemberei és az érintettek is képviseltették magukat. 
 

 

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: DEMO-napok 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, gyógypedagógusok 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:      247 fő              

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

A DEMO-napokat 2021-ben ötször rendeztük 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 játék szerepe a fejlesztésben: „A játék az iskoláskort megelőző korai 

tanulásban és az óvoda-iskola átmenet időszakában, a kritikus szándékos tanulási folyamatok 

kialakulásában alapozó és integráló tevékenység: a játék az iskolakészültség kialakulásának egyik fontos 

meghatározója” id. a meghívott előadónktól Dr. Páli Judittól. Előadásában a játékról és annak terápiában 

való sokoldalú felhasználhatóságáról volt szó. Az esemény online lett megtartva, 66 érdeklődő vett rajta 

részt. 

II. DEMO-nap témája: Workshop az artikulációs terápia felfrissítésére: Előadás és kötetlen 

beszélgetés.  Logopédiai munkánk gerincét az artikulációs terápia teszi ki. Számunkra a legnagyobb 

kihívás, hogy hogyan vegyük rá tanítványainkat olyan gyakorlatok többszöri elvégzésére, melyben – a 

siker érdekében – sok az ismétlés és a monotónia. Az esemény online a nagy sikerre való tekinettel két 

alkalommal lett megtartva, 263 érdeklődő vett rajta részt. 

III. DEMO-nap témája: Magyar logopédus Japánban - Beszélgetés Dr. Tóth Gáborral: A Japán-

ban élő és praktizáló klinikai logopédust, egyetemi oktatót kérdezzük életéről, munkájáról. A beszél-

getés során megismerkedhettünk a Japánban tapasztalható, szakmánkat érintő különbségekkel, hason-

lóságokkal. Az esemény online lett megtartva, 59 érdeklődő vett rajta részt. 
 

IV. DEMO-nap témája: IV: DEMO-nap: Mi fán terem a jó logopédus - pályakezdő logopédus és 

a minőségbiztosítás: kerekasztal-beszélgetés, öt meghívott vendégünk beszélgetett nehéz kérdésekről: 

Mi a minőség garanciája hivatásunkban? Hol, hogyan és mikor válik teljessé a szakmai kompetenci-

ánk? Szükség lenne-e a szakmai felügyelet valamilyen formájára? Vendégeink a szakma különböző 

területein (egészségügy, felsőoktatás, közoktatás, magánpraxis) szerzett tapasztalataikat osztották meg 

velünk. Az esemény online lett megtartva, 80 érdeklődő vett rajta részt. 
  

 

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: 45 

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Ebben az évben 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 események három alkalommal, online és személyes találkozás keretein belül került megrendezésre. 

Az összesetszám 45fő. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Továbbképzések 

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:  215 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. 

2021-ben a Felkészítés a nyelvlökéses nyelés logopédiai terápia végzésére tanfolyamot négy 

alkalommal tartottuk meg, összesen 116 fő részvételével, az Afázia logopédiai kezelése tanfolyamot két 

alkalommal 45-en, a Felkészítés a dadogás kezelésének a végzésére 3 éves kortól a felnőtt korig 

tanfolyamot 30-an, a Felkészítés az orrhangzós gyermekek és felnőttek logopédiai terápiájának a 

végzésére c. tanfolyamot pedig 24-en végezték el. 

 

 

 


