
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

2019.05.14 14:20:32

01 Fővárosi Törvényszék

0 1 0 1 1 2 4 9 9   2 0 1 8

2 0 1 8 0 1 0 1 2 0 1 8 1 2 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.14 14.31.54



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. 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 8

2 0 1 8 0 1 0 1 2 0 1 8 1 2 3 1

1 0 7 5 Budapest

RUMBACH SEBESTYÉN utca

12 B 6 2

    

0 1 0 1 1 2 4 9 9   

1 6 P k 6 0 1 6 7  2 0 0 7 2  

1 8 1 9 4 5 0 2 1 4 2

DALLOS ZSUZSANNA MÁRIA

BUDAPEST 2 0 1 9 0 5 1 4

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.14 14.31.54



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

22 854

22 854

1 988 29 804

2 5

1 986 29 799

2 010 30 658

739 3 449

2 189 739

-1 450 2 710

254 2 784

254 2 784

1 017 24 425

2 010 30 658

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.14 14.31.54



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. 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

10 414 39 391 10 414 39 391

48 58 48 58

8 156 39 333 8 156 39 333

1 601 2 396 1 601 2 396

1 1

10 414 39 392 10 414 39 392

10 414 39 389 10 414 39 389

7 563 10 972 7 563 10 972

4 140 18 017 4 140 18 017

161 7 691 161 7 691

2 2

11 864 36 682 11 864 36 682

11 864 36 682 11 864 36 682

-1 450 2 710 -1 450 2 710

-1 450 2 710 -1 450 2 710

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.14 14.31.54



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

7 000 7 400 7 000 7 400

7 000 7 400 7 000 7 400

1 164 710 1 164 710

27 809 27 809

1 018 940 1 018 940

1 601 940 1 601 940

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.14 14.31.54



PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. 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 7 5 Budapest

RUMBACH SEBESTYÉN utca

12 B 6 2

    

1 6 P k 6 0 1 6 7  2 0 0 7 2  

0 1 0 1 1 2 4 9 9   

1 8 1 9 4 5 0 2 1 4 2

DALLOS ZSUZSANNA MÁRIA

Egészségügyi rehabilitációs tevékenység

1997. évi tv. az egészség-

ügyről 35.§.(1)-(2), 1998. XXVI. évi tv. a fogyatékos személyek jogairól 21.§. a-g.

afáziás betegek és hozzátartozóik

10000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.14 14.31.54



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. Adózott 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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

10 414 39 392

1 018 940

7 000 7 400

27 809

2 396 3 243

11 864 36 682

4 140 18 017

11 864 36 682

-1 450 2 710

6 6

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.14 14.31.54



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

FOGY 2018

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2018.01.01-2018.12.31

7 400 000

7 400 000

7 400 000

7 400 000

1 970 187

5 224 825

204 988

7 400 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.14 14.31.54



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

civil pályázat

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat

2018.01.01-2018.12.31

310 000

310 000

310 000

310 000

310 000

310 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.14 14.31.54



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

civil pályázat

Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzata

2018.01.01.-2018.12.31

400 000

400 000

400 000

400 000

304 000

96 000

400 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.14 14.31.54



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

EFOP 1.1.5-17-2017-0005 pályázat

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2018.01.01.-2020.12.31.

84 368 738

27 809 103

27 809 103

51 294 652

15 335 000

4 014 358

8 459 745

27 809 103

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.14 14.31.54



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

NAV 1 %

magánszemélyek

2018. év

1 017 656

1 017 656

1 017 656

939 990

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.14 14.31.54



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442-03 Jegyzőkönyv

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.14 14.31.54



PK-442
PK-442-02 Szöveges beszámoló

Szöveges beszámoló.pdf
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Az AFÁZIA – AZ ÚJRABESZÉLŐK EGYESÜLETE 

2018. évi Szöveges beszámolója 

 

1. A közhasznú szervezet bemutatása 
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              Nyilvántartási szám: 12.499. 
              Alapító okirat kelte: 2007.03.24 
              Bírósági bejegyzés kelte: 2007.04.17 
              Adóigazgatási szám: 18194502-1-42 
              Székhely: 1075 Budapest, Rumbach S. u. 12. 

 Az egyesület képviselői: Krasznár Jánosné, Dallos Zsuzsanna, dr. Pataky Ilona 

              Az Egyesület célja: Szociális tevékenység 
 

− az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs 
tevékenység, 

− a fogyatékos személyek rehabilitációjának megvalósítása érdekében szolgáltatások nyújtása, 

− hogy az afáziás betegek, azok családtagjai valamint segítőik megfelelő szakmai 
érdekvédelemben részesüljenek, 

− tájékoztatást és tanácsokat ad a tagoknak az afáziából eredő problémáik megoldásában, 
segítse az afáziásokkal kapcsolatos felvilágosító munkát a közvetlen és tágabb társadalmi 
környezetben, 

− szakszerű, köznapi nyelven írt tájékoztatókat, szórólapokat adjon ki az afáziások, a 
családtagjaik és a segítő szakemberek számára, 

− közreműködésével növelje az együttműködést és toleranciát a társadalomban, segítse a 
betegek integrációját 

Az egyesület az alábbi közfeladatokat látja el: 

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs 
tevékenység 

Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem kér és nem fogad el. 

 

2.   Számviteli beszámoló 
 
Az Afázia – az újrabeszélők egyesülete 2018. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és 
a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg 
főösszege: 30.658 E Ft. Tárgyévi eredmény: 2.710E Ft. 

 

3. Költségvetési támogatás felhasználása 
 
Egyesületünk a tárgy évben 940 E Ft költségvetési támogatást kapott a személyi 
jövedelemadó 1 %-ából. Tárgy évi felhasználás: az előző évben folyósított 1%-ból történt 
1.018 E Ft értékben. 
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4. Cél szerinti juttatások kimutatása 
      
Szervezetünk nem adott cél szerinti juttatást. 
 

5. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások kimutatása 
 
A vezető tisztségviselők munkájukért: nem részesültek díjazásban. 
 

6. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, helyi önkormányzattól, 
települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás, valamint az 
egyéb támogatások mértéke: 

 
Erzsébetvárosi Civil pályázat   400.000.-Ft 

Újbudai Önkormányzat Civil Pályázat      310.000.-Ft 

FOG 2087/2017      7.400.000.-Ft 

EFOP 2018-2020 27.809.103.-Ft 

érintettek hozzájárulása 2.396.061. Ft 

tagdíjak 58.000,- Ft 

NAV 1 % 1.017.656. Ft 

 
7. A közhasznú tevékenység kiadásai 

       
anyagköltség:   945.428.-Ft 

Igénybe vett szolgáltatások:                            

(bérleti díj, posta, telefon ktg, logopédusok díja) 

9.778.402.-Ft 

Egyéb szolgáltatás (bankköltség, biztosítás)  247.813.-Ft 

bérköltség (logopédiai óraadás, ügyvitel) 15.098.517.-Ft 

bérjárulékok  2.918.638.-Ft 

értékcsökkenési leírás 7.690.940.-Ft 

 
 
 

8. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 

Az Afázia Egyesület hiánypótló és egyedi, mert Budapesten jelenleg csak az Afázia Egyesület végez 
hetente többször ismétlődő rehabilitációs tevékenységet, illetve szolgáltatást a baleseten vagy stroke-
n átesett afáziások gyógyulása és rehabilitációja érdekében. Újszerűsége abban ragadható meg, hogy 
programjaink tartalma igazodik a célcsoport igényeihez, egyéni konzultációk és állapotfelmérés 
alapján dolgozzuk ki a rehabilitáció lépéseit. 
Fontos azt is kiemelni, hogy az agyi sérülés következménye végleges, de folyamatos fejlesztéssel az 
állapotunk javítható.  Az afáziás betegeknek sérült lett a beszéde, az írása, az olvasása, 
összességében, vagy csak részeiben.  Ezt pótolni kell, pontosan úgy, mint az iskolában tanulunk, 
naponta, több órában. Ehhez viszont oktatók, logopédusok, pszichológusok, nyelvészek és 
zeneterapeuták sora szükséges.    
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A tevékenység közvetlen célja a beszéd, a szóbeli, írásbeli kifejezés újratanulása, a szókészlet 
növelése, a tudatos nyelvhasználat és az ezzel összefüggő metakommunikáció elsajátítása, a 
beszédészlelés és beszédmegértés, az artikuláció, a hangképzés, a nyelvi jelek fogadása és küldése 
készségeinek a fejlesztése, továbbá az íráshoz és az olvasáshoz, a szövegértéshez szükséges 
kompetenciák kialakítása, gyakorlása. A logopédiai fejlesztés teszi lehetővé az afáziával élő személy 
gondolatainak, akaratának és vágyainak, valamint érzelmeinek a közlését és elérhetővé, valamint 
érthetővé tételét más személyek, illetve társadalmi intézmények számára.  
 
Érdekvédelmi feladatok   

Az Afázia Egyesület célja, hogy a beszédfogyatékos személyek, különös tekintettel az afáziás 
emberek megfelelő érdekvédelemben és szakmai támogatásban részesüljenek, ennek érdekében 
szakmai-érdekvédelmi feladatokat végeztünk és rehabilitációs foglalkozásokat szerveztünk. 

Beszédfogyatékos személyekkel foglalkozó szervezetek felkutatása, kapcsolatfelvétel, közös 
érdekvédelmi tevékenység kialakítása 

A beszédfogyatékos személyek számára nincs országos hatókörrel működő szövetség, érdekvédelmi 
szervezet. Ennek a létrehozása szerepel céljaink között, így a szakmai kapcsolatok kiemelt szerepet 
kapnak egyesületünk életében. A jelenleg működő szervezetekkel jó munkakapcsolat kialakítására 
törekszünk, és folyamatos kapcsolatban vagyunk. Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács ülésein 
2013 óta rendes tagként veszünk részt.  

Az érdekképviselet gyakorlati feladatát (telefonos, e-mailes, facebook-s levelek követése, a 
foglalkozások irányítása, a betegek nyilvántartása, pénzügyi teljesítések elvégzése, könyvelése) 
Dallos Zsuzsanna végezte el.  

Az AIA Nemzetközi Afázia Szövetség éves tagdíját, a nemzetközi ismertség és folyamatos 
kapcsolattartás, információ átadás-, szerzés érdekében ez évben is befizettünk. 

Folyamatosan tárgyalunk egy megfelelő akadálymentes helyiség felkutatására, eddig sikertelenül. 
 
6 fő önkéntes segíti a munkánkat. 
 

Konzultációk, konferencia, cikkek: 

2018-tól minden 3. héten hétfőn (kivéve a nyári szünetet)  

Erzsébetvárosi Civil Egyesületek Szövetségének elnökségi megbeszélése, Afázia 
Egyesület, Dallos Zsuzsanna 

2018.02.16 Az MTA-ban (Magyar Tudományos Akadémia) 2018.02.19-án volt a Fogyatékos 
Személyek jogairól szóló törvény 20 éves ünneplése – az Afázia Egyesület is 
megjelent 

2018.02.23 Az EFOP pályázatunk bemutatása a K11-ben 

2018.03.06 MTV Családbarát (TV) műsorában felvétel az Afázia Egyesület tevékenységéről 

2018.03.15 RTL klub (TV) – Házon kívül – az Afázia Egyesület bemutatkozása 

2018.06.11 Szent Imre Kórház Stroke Rehabilitációs Osztályán éneklés a kórház és az Afázia 
Egyesület betegeivel 

2018.08.23 „Szabadföld” újság cikk: Afázia „A némasás foglyai” 

2018.08.25 Ridikül (TV) –Afázia- börtönbe zárva, tiszta gondolatokkal 

2018.09.02 Országos Rehabilitációs Intézet – Zeneterápia – Afázia Egyesület Hangadó 
Énekegyüttes fellépése 

2018.09.28 Médiai klikk – Duna TV „Esély” – Afázia Egyesület 

2018.09.28 Népszava (cikk): „Az afázia nem betegség, hanem egy állapot” 
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2018.10.23 Nők Lapja (cikk) – „Te csak táncolj…” Klinda Dénes (afáziás) 

2018.10.23 Nők Lapja (cikk) – „Felállni a stroke után” 

2018.10.24 Klub rádió – Felütés (rádió) – Fekete Zsófia és Eckhardt Fanni beszélgetés a 
zeneterápiáról 

2018.10.30 World Stroke Day – A stroke világnapja –  

  Afázia Egyesület, K11 Kulturális Központ, Budapest, Király u. 11. 

2018.10.31 Az Afázia Egyesület rendezvénye az Európai Afázia hónap alkalmából 

2018.11.08 Tudományos cikk: „Százezrek szenvednek tőle, mégsem tudnak semmit az 
afáziásokról” 

2018.11.15 MTV Családbarát (TV) műsorában fellépése az Afázia Egyesület Hangadó 
Énekegyüttese 

2018.11.17 A Zeneterápia Európai Napja – fellépett az Afázia Egyesület Hangadó Énekegyüttese 

2018.11.21 Ungár Péter LMP képviselője személyen látogatta meg az Afázia Egyesületet 

2018.12.03 A Fogyatékosok Világnapja – ebből az alkalomból Ungár Péter a parlamentben 
elmondta az Afázia Egyesület és az afáziás betegek problémáját 

2018.12.04. Internetes bekapcsolódás az Ausztráliai Afáziai Szövetség rendezvényébe. Vezette 
Eckhardt Fanni 

2018.12.19 Az Afázia Egyesület éves értékelése és ünneplése. Fellépett a Hangadó 
Énekegyüttese. 

 

2018.12.19. (K11) évzáró rendezvényünkre hogy meghívtuk az Afázia Egyesület tagjait, a 
szolgáltatást igénybe vevőket és családtagjaikat, logopédusok, pszichológusok, zeneterápia és 
önkénteseinket. Nagyon jó hangulatú együttlét volt, a zenét egy afáziás ember és önkénteseink 
csapata szolgáltatta.  

Résztvevők száma                   84 fő
  

Internetes megjelenés: fontosnak tartjuk, hogy céljaink, tevékenységünk, hosszabb távon is 
mindenki számára átláthatóak, és elérhetőek legyenek.  

A facebook kedvelőinek száma: 2018-ban 16.100 fő. 

Honlap (www.aphasie.hu) látogatottsága 2018-ban 55.3610 fő.  

Az AfaziaEgyesulet@twitter követőinek száma 36 fő. 

 

Működési költségek: Az Egyesület egy gyógyult afáziás ember és családja jóvoltából kapott átmeneti 
használatra egy lakást a VII. kerületben.  Ez az egyesületi munka színhelye, itt vannak a 
foglalkozások is. Sajnos a helyszín nem akadálymentes, így a kerekesszékkel nem lehet bejönni. 
Egyébként is kicsi már a hely, nem tudunk megfelelő számú terápiás csoportot indítani, nincsenek 
külön helyiségek. Ennek a lakásnak a kedvezményes áru bérleti díját, és a rezsi költségeket a 
támogatásból fizettük.     

Rehabilitációs foglalkozások az Egyesület telephelyén (1076 Budapest, Péterfy S. u. 40.fsz.6.) 
valamint az Egyesület Budai tagozatánál (Kelen Civil Nyugdíjas Klub 1119 Petzvál u. 42.) folyik, 
melynek célja az afáziával élő személyek társadalmi reintegrációjának elősegítése 

A beszédfogyatékos személyek esélyegyenlőségének előmozdítása érdekében az alapellátásba 
tartozó rehabilitációs feladatokat láttunk el. A felnőtt beszédfogyatékosok számára nincs elérhető 
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pszichológiai, logopédiai terápia ambuláns formában.  Ezért az Afázia Egyesület szerepe egyedülálló 
és kiemelkedő. 

 

2018-ban 58 új, afáziás beteg felvétele történt 

Ezzel az összes beteg létszáma 430 fő, akik közül 2018-ban 87 fő vett részt a különböző 

foglalkozásokon. 

Minden betegnek lehetősége van arra, hogy hetente többféle foglalkozáson is részt vegyen. 

Havonta, átlagban 63 óra foglalkozás volt. 

A foglalkozásokat 2 fő neuropszichológus, 2 fő zenetanár és 10 fő logopédus irányította. 
 

2018. január 1-jén megkezdődött az EFOP-1-1-5-17-2017-00005 azonosító számon rögzített, „Az 
afáziával élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítása” című 
pályázat megvalósítása.  

A projekt időtartama: 36 hónap  
A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2018.01.01  
Tervezett fizikai befejezése 2020.12.31  
Elnyert támogatás összege: 84.368.738,-Ft  
A projekt megvalósítója az AFÁZIA – Az Újrabeszélők Egyesülete (a projekt nem konzorciumban 
valósul meg).  
Rövid távú cél az afáziások igényeire szabott IKT alapú, fizikai és infokommunikációs 
akadálymentesítésen alapuló, költséghatékony szolgáltatás kifejlesztése és elindítása.  
 
A projekt keretében 2018.02.23-án bemutatkozó rendezvényt tartottunk, ahol tájékoztatást adtunk a 
projekt főbb elemeiről, tevékenységeiről és céljairól. Beszereztük az informatikai képzés 
megvalósításához szükséges, a résztvevők számára biztosítandó tableteket és lezajlott az afáziások 
informatikai képzését ellátó logopédusok (képzők) informatikai képzése. A képzés keretében a 
résztvevők elméleti és gyakorlati oktatásban részesültek. Szeptemberben a logopédusok országszerte 
több helyszínen kezdték meg munkájukat. Októberben, a K11 Kulturális Központban tartott 2. 
rendezvényünkön beszámoltunk az infokommunikációs eszközök logopédiai terápiás használatáról, 
az EFOP pályázat státuszáról, eredményeiről. Az afáziások kommunikációját segítő afázia specifikus 
androidos alkalmazás informatikai fejlesztése szintén megkezdődött. 
 

 

 

Budapest, 2019. 04.20. 
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