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Közhasznúsági beszámoló szöveges kiegészítése a  

Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete Tevékenységeiről a 

2017-es évről a Közgyűlésre 2018. április 14-re 

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása. 

Az ÖNÉ egyesület alapszabályában megfogalmazott közhasznú tevékenységekről az alábbi 
beszámolót készítettem az egyesület tagsága számára. 

Közhasznú tevékenységeink felsorolása: révész munka, sorstársi tanácsadás, érzékenyítő órák 
tartása oktatási intézményekben, megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása, 
akadálymentesítési tevékenységek, tömegközlekedési eszközök tesztelése, hajléktalan ellátás. 
Együttműködések több civil szervezettel valamint a MEOSZ-al. Főző suli tartása a MEREK 
lakóinak. Stb. 

2017. év folyamán közel minden hétfőn, szerdán, csütörtökön Révész munkát végeztek az 
önkénteseink és dolgozóink az OORI-ban, a Bethesda Gyermek Kórház Ilka utcai részlegében, a 
Csepeli Rehabilitációs Kórházban, igény szerint az Irgalmas Rendi Kórházban, a Szent Margit 
Kórházban, a Pillangó Egészségcentrumban, a XIV. kerületben. A Budapesti Módszertani 
Szociális Központ VIII. kerületben lévő Alföldi Utcai Átmeneti Hajléktalan Szállón 2 heti 
rendszerességgel. Vidéken Szentesen, Kakasszéken, Mezőkövesden. 

2017. Január: Megtudtuk, hogy 2017 évre is megnyertük a bértámogatási pályázatot, sajnos az 
összeg nem emelkedett évek óta.  A támogatási szerződést januárban írtam alá a kért 24 fő helyett 
18 fő részére 4 órás munkarendben. A fluktuáció nem volt jellemző 2017.-ben.  2 dolgozó 
nyugdíjba vonult. Helyüket sikerült rövid idő alatt pótolnunk. Révész munkák a különböző 
intézményekben. Főző suli tartása. Első kerületi érzékenyítő óra nem volt így bevétel kieséssel 
kezdtük az évet januárban. 

2017. Február: USA nagykövetségen fiatal vállalkozókkal ismerkedés, akik munkalehetőséget 
ajánlottak számítástechnikai területen integrált munkahelyen. ÖNÉ tagok közül senki nem 
jelentkezett. NRSZH ellenőrzés, mely sikeresen zárult. Főző suli. BP. bankhoz pályázat írása 
Heine-Medin-es ismertető szóró anyagra a Post Polio Syndrómáról. Sajnos nem nyert. 
Érzékenyítő órák I. kerület Batthyány Lajos Általános Iskolában. 

2017. Március: Révész munkák.  Érzékenyítés Wesley Főiskolán. Kiállítások megtekintése a 
Vigadóban az Alföldi utcai hajléktalan szálló lakóival, amely kőkemény társadalmi tudatformálás 
volt az ott dolgozók és a többi nagyközönség számára. A kiállítás után a Vigadó előtti téren közös 
szendvics ebéd elfogyasztása, ez is tudatformálási célzattal a belváros és a külföldi turisták 
számára. Főző suli. Részvétel a Novoszel napon az OORI-ban. Első kerületi iskolák nem voltak, 
mely bevétel kiesést okozott. 
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2017.Április: Révész munkák. Révésztalálkozó a 2016-ban végzett új révészekkel. Heine-Medin 
találkozó a MEOSZ-ban melyen néhányan ott voltunk. Érzékenyítő órák: Lágymányosi Bárdos 
Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Álmos Vezér Gimnázium Egészségnap. 

2017. Május: Civil Díj átadó ünnepség melyen döntősök lettünk. Révész munkák. Érzékenyítő 
órák Monokon BAZ megyében Szerencs közelében. Toldy Ferenc Gimnázium, Szentendrei 
Ferences Gimnázium, Batthyány Lajos Általános Iskola, Budakalászi Általános Iskola. Részvétel 
sajtó tájékoztatón, az I. kerületi Batthyányi Utcai Általános Iskolában, ahol egy mobil lépcsőjárót 
is átadtak, mivel az iskola nem akadálymentes. A szerkezetet nem tartottuk jó megoldásnak, mert 
segítő személyzettel lehet kizárólag használni –akinek vizsgát kell tennie- és véleményünk szerint 
ne biztonságos az eszköz. 

2017. Június: Révész munkák. NRSZH ellenőrzés 2 napon, melyek rendben lezajlottak. 
Érzékenyítő órák: Két napon Petőfi Sándor Gimnázium, Csík Ferenc Általános Iskola, II. 
Rákóczi Ferenc Gimnázium. 

2017. Július: Révész munkák. ÖNÉ bográcsos parti a MEREK-ben. Udvari Ildikó temetése, 
melyen az ÖNÉ tagok is ott voltak. Alpári Anna kerek szülinapi partija az OORI oktató termében. 

 
2017. Augusztus: Nyári szünet, szabadságolások, révész munkák, sorstársi tanácsadó iroda 
működik folyamatosan.   
 
2017. Szeptember:  
Révész munkák. Hankook gumiabroncsok átvétele 3 nyertes tagunknak. Béni Csaba, Bartos Péter 
és Ungvári Mihályné. ÖNÉ üdülés II. kerületi nyertes pályázatból Balatonmáriafürdőn 
szeptember 11-15-ig. Főző suli tartása. Ombudsmani Hivatalban bemutató sajtótájékoztató a 
MEOSZ-al közösen tartott munkacsoport eredményeként a kiadvány megjelenése az önálló 
életről. Renner Erzsi, Tábiné Hídvégi Csilla és Ungvári Mihályné vettünk részt a csoport 
munkájában tavasztól őszig több alkalommal. A kiadvány itt megtekinthető, akit érdekel. 
Érzékenyítő órákat tartó trénerek tematikájának kidolgozása melyen az összes tréner részt vett. 
Egynapos trénerképzés a MEREK-ben, melyen régi és új trénerek segítették egymás munkáját. 
Érzékenyítő órák: Petőfi Sándor Gimnázium. 

2017. Október: Révész munkák. Ady Endre Gimnázium, érzékenyítés. Petőfi Sándor 
Gimnázium, érzékenyítés. Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban érzékenyítés. Béni Csaba előadása 
Nagykőrösön, a Rehabilitációs Konferencián. Főző suli MEREK.  RTL Klub Házon Kívül 
adásában szerepeltünk. Kalmár Zsuzsa nyugdíjba vonulása alkalmából ünnepség tartása. Az első 
kerületi önkormányzatnak Regensburg a testvérvárosa. Ebből az apropóból a Német vendégek 
meglátogatták az ÖNÉ-t is a MEREK igazgatói tárgyalójában fogadtuk őket, Kalmár Zsuzsa, 
Tóth Zoli, Nemes Icuka, Tábiné Hídvégi Csilla és Ungvári Mihályné. Bemutattuk az egyesület 
tevékenységeit, a lakhatásról, oktatásról kaptunk kérdéseket, jó hangulatú sikeres találkozó volt. 
A Várnegyed újságban is megjelent az eseményről egy cikk. Dobos Mariann könyv bemutatója  
Közösséget Építünk címmel, mely a VGYKE életéről szól és Molnár Béla fotói is emelik a könyv 
színvonalát. Megnyílt Koller Sanya közreműködésével és akadálymentesítési személyes 
támogatásával a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének Káposztásmegyeri Irodája, melyben 
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sorstársi tanácsadást végeznek az ÖNÉ önkéntesei és dolgozói is heti rendszerességgel. Heine-
Medin Szekció találkozó a MEOSZ-ban. Pályázatot nyertünk a Nyílt Társadalom Alapítványnál 
hat alkalomra szóló érzékenyítő foglalkozásokra és tánc gála műsorokra a ParaDance 
Tánccsoporttal együttműködésben. A 3.000.000.-Ft összeget 2018 márciusában utalták át és az 
első alkalom április 29-én lesz a CEU központjában.  

2017. November: Révész munkák. OORI Kórházi segítő lelkészek konferenciáján előadók az 
ÖNÉ-sek. Alpári Anna, Mészáros Gabi, Koller Sándor és 3 táncos a ParaDance tánccsoportból. 
Főző suli MEREK.  Érzékenyítés Móricz Zsigmond Gimnázium, Szilágyi Erzsébet Gimnázium. 
Együtt-Egymásért Nap az Addetur Baptista Szakiskola diákjainak. Beszélgetés, segítő kutya 
bemutató és szokásos ajándékozás. Szervezők Renner Erzsébet, Bartos Péter, Tábiné Hídvégi 
Csilla, Horváth Erzsébet és Koller Sándor. Édesség, gyümölcs és tisztasági szereket kaptak a 
résztvevő diákok. Konferencián részvétel a Bárczi Főiskolán. 

2017. December: Az Év Legszimpatikusabb Civil Szervezete lettünk az NlCafé internetes 
oldalon az egyesület munkáiról megjelent cikk kapcsán. A díj 300.000.-Ft értékben internetes 
segítség nyújtás. A megvalósítás folyamatban van. A számítás technikus cég segítségével és egy 
fotó hivatkozással mely Mészáros Gabit és Szemit ábrázolja, aki erre kattint, eljut az egyesület 
weboldalára az 1%-os kampány felhívó plakátunkra, melyet Bartos Péter készített el.  Hónap 
elején meghívást kaptam Regensburgba a Testvérvárosok Konferenciájára, melyen 
Magyarországot képviseltem. Előadásomban bemutattam az ÖNÉ összes tevékenyégét, és a 
révész munka aratta a legnagyobb sikert. Az előadás 15 perc volt, de 40 percig a színpadon 
voltam annyi sok kérdést tettek fel ezzel kapcsolatban. Az utazás költségeit az I. kerületi 
önkormányzat, a szállást ellátást a meghívó fél finanszírozta. 7-én az OORI Mikulás ünnepségén 
vettünk részt. Folytattuk a több éves hagyományt. A révész önkéntesek és dolgozóink beöltöztek 
mikulásnak és az összes osztályra, ill. az irodákba, igazgatóságra, ergo terápiára kis ajándékokat 
vittünk. Számomra ez a nap az év egyik legjobban szívet melengető eseménye volt. Köszönjük 
külön Alpári Annának és Lacinak is, hogy beszálltak önköltségen az ajándékozásba az ÖNÉ 
mellett. Érzékenyítés az első kerületben nem volt így bevételtől estünk el. Érzékenyítés volt az 
Újlaki Általános Iskolában és Than Károly Öko Iskolában. 16-án az ÖNÉ karácsonyi ünnepélye 
került megrendezésre.  Ismét külön öröm számunkra azt tapasztalni, hogy a karácsonyi 
ünnepélyek és egyéb közösségi programok fontosak a tagság és más egyéb meghívott vendégeink 
számára, minden évben egyre többen vagyunk ezen a meghitt napon. Ez bizonyíték számunkra, 
hogy az egyesület léte, működése fontos az emberek számára, hiszen érdeklődést mutatnak 
irányunkban. 

 Az önkénteseinket az egész éves útiköltség támogatás és szállítószolgálat finanszírozás mellett 
szerény anyagi jutalomban is tudtuk részesíteni. Decemberben még az OORI karácsonyi 
ünnepélyén vettünk részt, ahol ajándékkal köszöntötték a Révészeket és megköszönték 
munkánkat is nyilvánosan. 

Szeretném megköszönni az önkénteseink lelkiismeretes és kitartó egész éves munkáját, név 
szerint is megemlítem Őket: Alpári Lászlóné Anna, Alpári Laci, Renner Erzsébet, Mészáros Gabi 
októberig onnan dolgozó, Varga Olga, Ungvári Mihály, Farkas Márta Mazsi, Rigóné Faragó 
Erzsébet, Csétei Marika, Koller Sándor, Fancsali Zoltán, Almási Niki, Kissanek Ila, Szűcs 
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Attiláné Zsuzsa, Peksáné Gyémánt Ágnes, Fábiánné Csók Eszter, Erős Bernadett, Szemerédi 
Hajnalka, Erős Eszter, Tábi Gergely, Turi Bendegúz és Ungvári Mihály remélem nem hagytam ki 
senkit a felsorolásból! 

Egész évben többen is segítettünk a szakdolgozatokat író végzős diákoknak, személyes interjúk 
alkalmával, valamint e-mailes kérdőívek kitöltésével. 
 
A weblapunk is folyamatosan naprakészen frissült Turi Ivánnak köszönhetően, hírek, 
információk, aktuális törvényi változások, fotók kerültek fel. 

Facebook oldalunkat én készítettem, folyamatosan frissítettem, eseményeinket megosztottam, 
aktuális fotókat tettem fel az oldalra. 

Tavaly pénzügyileg szerény évet zártunk, mivel működési pályázatunkra az igényelt összeg 5%-
át kaptuk csak meg (nem csak mi, hanem más civil szervezetek is) és ennek az összegnek a 
hiánya sajnos látszik a mérleg eredményéből is mivel saját tőkénket nagyobb mértékben kellett 
működésünkre felhasználni. Terveztünk pénzügyi megtakarításokat, mely e miatt nem sikerült. 
Viszont e miatt nem vagyunk szomorúak, mert egyesületünk célkitűzéseit folyamatosan sikerül 
megvalósítanunk. Egyesületünk a mozgó tőkén kívül lekötött pénzügyi tartalékokkal rendelkezik 
így működésünk továbbra is biztosított. 

Szeretném megköszönni az elnök helyettes Renner Erzsébet és az elnökségi tagok Tábiné 
Hídvégi Csilla, Béni Csaba és Mészáros Gabriella munkáját, hogy rendszeresen késő este is 
dolgoztak az egyesület érdekében és az én munkámat is nagymértékben segítették. Jó érzés tudni, 
hogy bármikor számíthatok rájuk.  Az ellenőrző bizottság elnökének Rigóné Faragó Erzsébetnek, 
Varga Olgának, Farkas Márta Mazsinak is köszönöm, melyből sokat tanultunk, miket hogyan kell 
teljesen szabályosan elvégezni. Munkájukkal ők is segítették az egyesület működését.  

Kívánok mindenkinek jó erőt, egészséget a továbbiakban. 

Budapest, 2018. március 25. 

 

 

Tisztelettel: Ungvári Mihályné 

Elnök sk. 

 

 


