
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

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

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

2018.05.30 13:40:43

01 Fővárosi Törvényszék
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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: 2018.05.30 16.13.11



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 0 5 3 Budapest

Fejér György utca

10

    

0 1 0 2 0 0 1 0 8 9 4

0 1 P k 6 0 0 6 5  2 0 0 4   

1 8 1 1 5 1 3 0 1 4 1

Kővári Edit

Budapest 2 0 1 8 0 4 2 1
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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

142 587

142 587

4 713 3

70

4 643 3

3 993

4 855 4 583

1 973 2 152

1 705 1 973

268 179

1 290 2 372

1 290 2 372

1 592 59

4 855 4 583
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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

100 9 723 100 9 723

7 944 5 856 7 944 5 856

1 332 1 620 1 332 1 620

6 612 3 783 6 612 3 783

2 2

8 046 15 579 8 046 15 579

8 046 15 579 8 046 15 579

4 648 8 546 4 648 8 546

3 048 6 644 3 048 6 644

82 205 82 205

5 5

7 778 15 400 7 778 15 400

7 778 15 400 7 778 15 400

268 179 268 179

268 179 268 179
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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

5 162 1 485 5 162 1 485
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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 0 5 3 Budapest

Fejér György utca

10

    

0 1 P k 6 0 0 6 5  2 0 0 4   

0 1 0 2 0 0 1 0 8 9 4

1 8 1 1 5 1 3 0 1 4 1

Kővári Edit

Fogyatékos emberek esélyegyenl.elősegítése

A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény és jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007 évi XCII.Tv.

Különböző fogyatékossággal élő személyek és családjai

1000000
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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
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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

8 046 15 579

8 046 15 579

7 778 15 400

3 048 6 644

7 778 15 400

268 179
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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

FOF2016/75

Emberi Erőforrás Minisztérium

2016-2017

2 450 000

1 450 000

1 402 618

0

199 183

1 203 435

1 402 618
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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 nők tudatosságának növelése

Nyílt Társadalom Intézet

2017

2 297 805

2 297 805

2 297 805

2 297 805

886 377

1 361 428

50 000

2 297 805

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.30 16.13.11



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342-03 Jegyzőkönyv

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.30 16.13.11



PK-342
PK-342-02 Szöveges beszámoló

Szakmai beszámoló 2017.pdf



 

Beszámoló a FESZT 2017. évre vonatkozó tevékenységéről  

 

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény hazai 

végrehajtásának monitorozása  

2017-ben FESZT vezetésével nagy civil koalíció készítette el a fogyatékos emberek jogairól 

szóló ENSZ Egyezmény Bizottsága számára az Egyezmény hazai végrehajtásáról szóló 

jelentést  2016 december és 2017 március között. A jelentés segítette a Bizottság munkáját az 

Egyezmény végrehajtására irányuló kérdések összeállításában. A FESZT és a civil koalíció 

képviselői 2017. március végén személyesen ülés keretében is találkoztak a Bizottsággal 

Genfben. A Bizottsággal való találkozót az Európai Fogyatékosügyi Fórum (EDF) és a 

Nemzetközi Fogyatékosságügyi Szövetség (IDA) támogatta mind szervezésileg, mind 

szakmailag.   A Bizottsági civil jelentés gender szempontú megközelítéssel készült, amely 

munkát a Nyílt Társadalom Alapítvány projektje támogatta. 

2017. augusztusától a FESZT koordináló szerepet játszott a Fogyatékossággal Élők Jogaiért 

Felelős Tematikus Munkacsoportban résztvevő civil szervezetek által végzett munkában. A 

munkacsoport elsődleges célja volt, hogy a Kérdések Listája (LoI) alapján egy cselekvési terv 

kerüljön kialakításra. Öt fő terület került meghatározásra, mellyel kapcsolatosan a civil 

szervezetek (később meghatározott időpontokban) megoszthatják tapasztalataikat, 

aggodalmaikat. Ezek az alábbiak: oktatás, szociális szolgáltatások, egészségügy, polgári és 

politikai jogok, illetve a munkavállalás. A FESZT csak 2 ülésen tudott részt venni kapacitás 

hiányában.  

Európai Fogyatékosügyi Fórum (EDF) munkájában való részvétel 

A FESZT részt vett az EDF határozatainak, Eu jogi szabályozás véleményezésének 

kialakításában. (pl. a fogyatékos emberek foglalkoztatására vonatkozó máltai EDF elnökségi 

határozat, az Európai Akadálymentesítési Jogszabály, stb.)  

2017. október 17-18-án Brüsszelben került megrendezésre az EDF és Equinet munkaülése, 

melynek elsődleges témája a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ 

Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa 

http://emberijogok.kormany.hu/fogyatekossaggal-elok-jogaiert-felelos-tematikus-munkacsoport
http://emberijogok.kormany.hu/fogyatekossaggal-elok-jogaiert-felelos-tematikus-munkacsoport
https://drive.google.com/file/d/0B_7lrWYxubOFclNxemh2QzJSaGpGaTNJR2NfZHBaSzhsZElr/view
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110932.266681


egyezmény megerősítése volt, mind a Fogyatékossággal Élő Személyek Bizottsága, mind az 

esetjog által. A FESZT képviselői előadásukban a jelenlegi kihívásokat és a Kérdések 

Listájával (List of Issue) kapcsolatos teendőket osztották meg.  

2017. december 6-án a FESZT és tagszervezeteinek képviselői részt vettek a fogyatékos 

emberek 4. Európai Parlamenti Napján. A FESZT felszólalása a parlamenti ülésen tartalmazta 

minden tagszervezetének szempontját.  

A FESZT elnökét 2017. májusában az EDF Közgyűlésén újra választották az EDF elnökségi 

tagjának. az elnök tagja az EDF Emberi Jogi és Antidiszkriminációs munkacsoportjának.  

A FESZT vezetésével, az Egyetemes Tervezés Információs Kutatóközpont bevonásával részt 

vett az Európai Hozzáférhetőségi Díjra (Access City Award) jelentkező magyar városok hazai 

zsűri feladatainak elvégzésében.  

Részvétel a hazai döntéshozatalban 

207-ben is részt vett a FESZT sz OFT munkájában. A FESZT képviselőjét 2017-ben újra 

megválasztották a Tanács civil elnökének. A FESZT több ügyben napirendi pontot 

kezdeményezett (pl. Európai Akadálymentességi Jogszabály, az OFT ügyrendjének 

felülvizsgálata, stb) 

A FESZT tagja továbbá az Intézményi Férőhely Kiváltás Koordináló Országos Testületnek 

(IFKKOT). 

Az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület feladatai 

1. A Testület nyomon követi a lakók életminőségének változását az intézményből történő 

kiköltözés stratégiai támogatásától kezdve a támogatott lakhatásban való életen át az 

önálló lakhatás megteremtéséig. 

2. A Testület véleményezi a kiváltásba bekapcsolódó pályázók által benyújtott szakmai 

programokat / intézményi férőhely kiváltási terveket, a megvalósítás folyamatához 

kapcsolódó szakmai módosításokat. 

3. A Testület véleményezi a rehabilitációs intézmények fejlesztésére vonatkozó 

intézkedéseket. 

4. A Testület figyelemmel kíséri az állami fenntartó ellátás szervezési tevékenységét.  

Az IFKKOT 2017-ben 2 alkalommal ülésezett, az ülések célja a Testület alakuló ülése, 

valamint az EFOP 2.2.2. első körben benyújtott szakmai terveinek véleményezése volt. 

2017-ben további ülések nem voltak, újabb szakmai tervek benyújtása alkalmával a 

testület elektronikus határozatokat hozott. Az IFKKOT-ba delegált FESZT tag azokban 

az esetekben szavazott, amikor a véleményalkotáshoz szükséges dokumentumok 

megküldésre kerültek. 

 

2017. májusában a FESZT elnökségi ülésére a Parlamentben került sor, amely alkalom 

segítette, hogy a FESZT a parlamenti képviselők számára is láthatóvá váljon. A kormányzat 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110932.266681


részéről az ülésen részt vett a szociális államtitkár és helyettes államtitkár, valamint a 

fogyatékosságügyért felelős miniszteri biztos is.   

 

INSERTA Projekt 

Az INSERTA Fórum célja, hogy elősegítse a megváltozott munkaképességűek 

foglalkoztatását. Alakuló ülése 2017. május 11.-én zajlott, ezt követően a 2017-es évben 

számos szeminárium, workshop, érzékenyítő tréning, kerekasztal beszélgetés stb. került 

megrendezésre. A FESZT egész évben intenzíven részt vett a programokon, illetve 

szakmailag támogatta azokat. A programról további információk a www.inserta.hu oldalon 

érhetők el. 

Adj egy 5-öst projekt 

Az iskolai érzékenyítő pályázati programot a Salva Vita Alapítvány valósította meg a FESZT 

és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar szakmai, és a Szerencsejáték Zrt. anyagi 

támogatásával. A pályázat célja azt volt, hogy a pályázó diákok személyes találkozásokon és 

élményeken keresztül ismerkedjenek meg fogyatékossággal élő személyekkel helyi közös 

szabadidős program keretében. A program 38 településen zajlott, és kb. 5000 emberhez jutott 

el. A programról további információk találhatóak a www.adjegyotost.hu oldalon. 

A ’Játék összeköt’ program 

2017. decemberében a Szerencsejáték Zrt., FESZT és ONCE között kötött együttműködési 

megállapodásnak megfelelően a Szerencsejáték Zrt., kibocsátotta a Nagy Karácsony 

sorsjegyet, amelynek bevételét befogadó játszóterek építésére fordítják. A FESZT és 

tagszervezetei aktívan részt vettek a sorsjegy üzenetének és megjelenésének kialakításában.  

A Mozgássérültek Budapesti Egyesületének Egyetemes Tervezés Információs és 

Kutatóközpontja bevonásával a 2017-es évben megkezdődtek a szakmai előkészületek a 

befogadó játszóterek kialakítására, valamint egy pilot játszótér helyszínének kijelölésére és 

megtervezésére. A tervek szerint 2018-ban legalább 3 egyetemesen tervezett pilot játszótér 

fog épülni az országban a Szerencsejáték Zrt-vel való együttműködés keretében. A FESZT 

számos média megjelenésében emelte ki a befogadó játszóterek fontosságát a fogyatékos 

gyermekek korai elfogadásában. 

 

Kapacitásfejlesztés 

2017. elején befejeződött a fogyatékossággal élő nők jogtudatosságának növelését célzó 

képzésünk. Elkészült erről egy a FESZT kisfilmje is. Néhányan a képzés résztvevői közült 

részt vettek a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény hazai 

végrehajtásáról szóló civil jelentés gender szempontú elkészítésében. A programot a Nyílt 

Társadalom Alapítvány támogatta. 

http://www.inserta.hu/
http://www.adjegyotost.hu/


A FESZT vezetői két munkaülés keretében vitatták meg a FESZT jövőbeni stratégiáját az 

előző 13 év alatt szerezett tapasztalatok alapján. A stratégia alapjául szolgálhat a következő 

évek cselekvési terveinek, figyelembe véve a FESZT pénzügyi helyzetét.  

"Semmit rólatok nélkületek!" – címmel az Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 

Nonprofit Kft FOF2016 program támogatásával három témában került sor a FESZT különféle 

fogyatékossággal élőket képviselő tagszervezeteinek megismerésére. A cél az volt, hogy a 

különböző célcsoport képviseletét ellátó tagszervezetek jobban megismerjék egymás 

heterogén igényeit és szükségleteit könnyítve ernyőszervezetük számára az 

összfogyatékossági szempontú érdekképviseletet.  

A fogyatékos gyermekek korai intervenciós lehetőségei és ez irányú szolgáltatásainak 

vizsgálata, a fogyatékos emberek foglalkoztatása, valamint az egyetemes tervezés a közösségi 

közlekedésben, területeken születtek összefoglaló anyagok.  

Ugyanennek a projektnek a keretében készült el a FESZT új honlapja. A honlap a WCAG2.0 

szabványnak megfelelő, ezáltal a FESZT tagszervezetei által képviselt különböző 

fogyatékossággal élő személyek mindegyike számára egyenlő eséllyel hozzáférhető. A honlap 

tartalmazza a FESZT tevékenységét, a projekt összegfoglalóját és javaslatait.  A honlapon a 

FESZT-ről angol nyelvű bemutatkozás is készült.  

 

Részvétel a MONTÁZS projektben  

Az FSZK és a FESZT között létrejött együttműködési megállapodás alapján az EFOP 1.9.2.-

VEKOP-16 „Fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások 

hozzáférhetőségének javítása, fejlesztése c. projektben (MONTÁZS-projekt) a FESZT által 

kijelölt szakértők véleményezik az FSZK fejlesztéssel kapcsolatos dokumentumait. Továbbá a 

FESZT delegáltjai részt vehetnek a projekt szakmai munkacsoportjainak ülésein és 

negyedévente a szakmai egyeztető Érdekvédelmi Fórumon tájékoztatást kapnak a projekt 

aktuális állapotáról, a mérföldkövek teljesüléséről és a tervezett részmunkákról. 

 

Fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi 

férőhelyek kiváltása  

2017. februártól a FESZT intenzíven bekapcsolódott a fogyatékossággal élő személyek 

számára szolgáltatást nyújtó nagy bentlakásos intézmények kiváltási folyamatába. A 

folyamatban a fogyatékos emberek önálló életvitelét, a CRPD-ben foglalt jogai biztosításának 

elérését a FESZT kiemelt feladatának tekinti. A FESZT képviselői nyomatékos hangsúllyal 

képviselték a speciális szükségletű lakók helyzetének javítását a folyamatban. 

Ennek érdekében együttműködéseket alakítottunk ki, kiépítettük a monitoring rendszerét, 

elősegítettük a folyamat kulcsszereplőinek együttműködését (szakállamtitkárság, fenntartó, 



támogató projekt, érdekvédelem, társszakma), a vonatkozó EU iránymutatásoknak 

megfelelően. 

A FESZT munkacsoportot jelölt ki a feladatok ellátására, mely az alábbi tevékenységeket 

végezte: 

 

1.) FSZK TÁRS projekt 

 

A TÁRS projektben szakmai munkaanyagait a FESZT véleményezte, érdekvédelmi fórum 

keretében nagyobb civil részvétel mellett megvitatta.   

Az együttműködés erőn felüli emberi erőforrásokat igényelt a projekt mérete miatt, és mert a 

projekt intenzíven, olykor csúszásokkal zajlott. Átlátása, a rendszeres részvétel, egyeztetés, 

szakértők bevonása a véleményezésbe komoly szakértői erőforrást igénylő feladat. A TÁRS 

projekt tevékenységében való aktív részvétel a FESZT tagszervezeteinek egyenként történő 

bevonását teszi szükségessé. Ennek az érdekvédelmi feladatnak az ellátására a FESZT nem 

kapott anyagi támogatást. 

 

2.) Érdekvédelmi Tanácsadói Szolgáltatás  

 

2017. márciusában a FESZT megbízási szerződést kötött az FSZK-val érdekvédelmi 

tanácsadói szolgáltatás nyújtására. A megbízás tárgya: érdekvédelmi tanácsadói tevékenység 

ellátása, mely magában foglalja a képzés kidolgozását és lebonyolítását is. Az eddig elvégzett 

tevékenységek: 

o előzetes felmérések, intézménylátogatások, a korábbi tanácsadókkal és a 

szervezetek képviselőivel történő egyeztetések alapján a modell kidolgozása, 

o előkészítésre, kidolgozásra, minősítésre és megvalósításra került a képzés, 

o előkészítést követően megkötésre kerültek a szerződések az érdekvédelmi 

tanácsadókkal, 

o kidolgozásra került az Érdekvédelmi Tanácsadói kézikönyv, 

o kialakításra került a felmérés, folyamattervezés és beszámoló excel felülete, 

o fentiek elfogadásra és kifizetésre kerültek a TÁRS projekt részéről, 

o az erőforrásokhoz illeszkedő munkaterv és kalkulációt készült a szolgáltatás 

biztonságos működtetéséhez, melynek alapján már pontosan tervezhetőek 

voltak a költségek, és amelyek láthatóan nem elegendőek a tanácsadás 

szolgáltatás nyújtására. 

2017-ben a képzett érdekvédelmi tanácsadók dolgoztak a kiváltásra kerülő intézményekben. 

Elkészítették a felmérést az ott élő lakókkal és az ott dolgozókkal. A felmérés azt vizsgálja, 

hogy jelenleg a CRPD-ben foglalt jogok érvényesülését mi gátolja, feltárja azokat a 

körülményeket, ami miatt a jogok nem érvényesülnek. A fejlesztési folyamatot támogató 

tervet készít azokról a feladatokról, melyek a fogyatékossággal élő emberek jogainak 

érvényesülését elősegítik. Az érdekvédelmi tanácsadók lemorzsolódása miatt az első körben 

pályázó intézményeket nem tudták maradéktalanul lefedni.  



A szolgáltatási modell és a működtetés költségei kidolgozásra és bemutatásra kerültek, a 

szolgáltatás biztosítása alulfinanszírozott és a megbízási jogviszony keretében történő 

tevékenység nem biztosítja a független érdekvédelem biztosítását. A FESZT önerőből további 

anyagi, vagy emberi erőforrásokkal nem tudja támogatni a szolgáltatást, a teljesítésigazolások 

kiállításának elhúzódása veszélyeztetheti a FESZT biztonságos működését. 

 

3.) Együttműködések a kiváltási folyamat előmozdítására  

 

2017-ben a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és a FESZT többszörös egyeztetést 

követően együttműködési megállapodást írt alá. Az együttműködés eredményeként az 

ellátórendszerben és a megvalósítás során felmerülő érdekvédelmi szempontú hiányosságok 

és problémák a fenntartó számára is láthatóvá váltak. A FESZT és a fenntartó kölcsönösen 

tudja jelezni az észrevételeit és a felmerülő nehézségeit egymás felé.  

A fenntartó legtöbbször a speciális szükségletű célcsoportok esetében kér segítséget: 

halmozott fogyatékossággal élő személyek, súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek, 

súlyos intellektuális sérülés, súlyos viselkedésproblémák és autizmussal élő személyek 

ellátása, kiváltása esetében. A FESZT az együttműködésért nem kap finanszírozást. 

2017-ben a FESZT a szakállamtitkárság és a fogyatékosságügyért felelős vezetőivel, a TÁRS 

projektet megvalósító háttérintézmény és a projekt vezetőivel, valamint a fenntartó vezetőivel 

2  alkalommal, nem formális keretek között egyeztetett a kiváltásban eddigi eredményeiről, 

hiányosságairól. A közös leülések rámutattak az alábbi feladatokra: problématérkép 

készítésének, GANTT készítésének a szükségessége, fenntarthatóság kérdésének megoldása. 

A FESZT a több mint 1 éves intenzív munkája nyomán, kiváltásban érintett szereplők 

megkérdezésével széles körben felmérte a felmerülő problémákat, megoldásra váró 

feladatokat, melyből részletes problématérképet készített.  

 

4.) FESZT részvétel a kiváltást folyamatát nyomon követő,  monitorozó testületekben  

 

A FESZT 1 fővel részt vesz a Társ Projekt Szakmai Konzultációs Testület munkájában. A 

delegált személy a meghirdetett napirendi pontok tekintetében képviseli a FESZT álláspontját. 

 

A FESZT 1 fővel képviselteti magát az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos 

Testületben is. A testület tevékenysége eddig kizárólag a benyújtott pályázatok szakmai 

terveinek véleményezésére irányult.   

 

Pódium projekt  

2017-ben a FESZT részt vett a PÓDIM projektben, amelyben feladata volt tananyag 

kidolgozása kiváltási menedzser képzéshez. A projektben a FESZT munkatársa az emberjogi 

modul irodalomjegyzékének kidolgozását és az emberi jogok oktatását vállalta.  



 

Szervezeti működési feladatok: 

Az Alapszabály szerint meghatározott testületi ülések időpontjai: 

Közgyűlés: 2017. május 24.  

Elnökségi ülések:2017. február 13., április 26., június 16., szeptember 11. 

Tagszervezetek: 

A FESZT elnöksége 2017.06.16-án jóváhagyta az Afázia Egyesület belépését a 

tagszervezetek közé.  

Az ÉTA Országos Szövetség 2018.02.12. napjával kilépett a FESZT-ből. 
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