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Sajtóanyag 

Filmbemutatóval egybekötött sajtótájékoztatóhoz 

Időpont: 2014. május 29. (csütörtök) 13 óra 

Helyszín: Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont 

Lurdy Ház Igazgatóság, 3. emelet, 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. 

 

Háttér információ: 

2013. októberében átadták Magyarország első Egyetemes Tervezés Információs és 

Kutatóközpontját (ETIKK), amelyet a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete (MBE) 

működtet. Az ETIKK az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyi 

Államtitkársága, a Kinnarps Hungary Kft., a Lurdy Ház Igazgatósága és a Polifarbe Festék- és 

Vakolatgyár támogatásával jött létre. 

Az Egyetemes Tervezés az a tervezési mód, amely az emberi különbözőségekből indul ki. Az 

utólagos akadálymentesítés helyett az akadályok megelőzésére kerül a hangsúly. E tervezési 

módszerrel a körülöttünk lévő fizikai és info-kommunikációs környezet, a hétköznapokban 

használt termékek és alkalmazások korra, nemre, képességekre és fogyatékosságra tekintet 

nélkül mindenki számára a lehető legönállóbb és legtermészetesebb módon, utólagos 

átalakítás nélküli hozzáférhetők, használhatók és érthetők. 

Azzal, hogy az egyetemes tervezéssel készült környezet, termékek és alkalmazások nem 

igényelnek utólagos – és általában költséges – átalakítást, e tervezési módszer a társadalmi 

befogadás egyik legolcsóbb és leghatékonyabb eszköze.  

A Központ feladatának tekinti az egyetemes tervezési módszer népszerűsítését. 

A Központ küldetése az egyetemes tervezés módszerének és a módszer alapján készült, 

kereskedelmi forgalomban kapható termékek népszerűsítése különös tekintettel a 

döntéshozók, a tervezők, gyártók, valamint a társadalom több tagja számára. Kiemelt 

feladatként kezeljük, hogy a különböző fogyatékossággal élő személyeket képviselő 

szerveztek megismerjék az egyetemes tervezéssel készült, a speciális kialakítású termékeknél 

jóval alacsonyabb áron kapható termékeket.  
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A Központ különböző fogyatékossággal élő személyek számára biztosít munkahelyet.  

A Központ irodája és egyben oktatóterme a Lurdy Ház 3. emeletén található. Az iroda 

munkatársai különféle fogyatékossággal élnek, különböző képességekkel rendelkeznek. 

Munkatársaink látogatói csoportok számára mutatják be az igényeik szerint kialakított irodát, 

valamint azokat a kereskedelmi forgalomban kapható mindenki számára használható 

termékeket, amelyek segítik a saját és más fogyatékossággal élő társuk munkavégzését.  

A Központ felhasználó teszt csoportot biztosít. 

A Központnak a különböző fogyatékossággal élő munkatársakból álló felhasználói 

tesztcsoportja mérnököknek, tervezőknek, gyártóknak, forgalmazóknak, beruházóknak, HR-

eknek és közép- és felsőoktatási intézmények hallgatóinak, diákoknak nyújt egyetemes 

tervezéssel kapcsolatos tanácsokat az egyenlő esélyű oktatás elérése és munkahely kialakítása 

érdekében, beruházási projektekben képviseli az egyetemes tervezés eszméjének 

érvényesülését, illetve termékek tesztelését végezi. 

Az iroda munkatársai felhasználói tesztcsoportként állnak rendelkezésre a jövő és a jelen 

tervezői számára olyan termékek kialakításában, amelyek a felhasználók legszélesebb köre 

számára nyújtanak használható megoldást. A különböző fogyatékossággal élő személyek 

saját, mindennapos tapasztalataikat, meglévő képességeiket, ehhez kapcsolódóan az őket 

körülvevő környezettel kapcsolatos igényeiket osztják meg a tervezőkkel, akik elméleti 

tudását ezek a tapasztalatok teszik eredményessé egy-egy termék, környezet kialakításában.  

A sajtótájékoztató keretében bemutatandó projekt eredmények: 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 

Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejött 33394/2013 számú együttműködési megállapodás 

értelmében a 41321 kódszámú „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos 

szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása 2013” című pályázati 

program keretében a Központ döntéshozók, nagyközönség, tervezők, gyártók, beruházók és 

fogyatékossággal élő emberek csoportjaival ismertette meg az egyetemes tervezés eszméjét, 

az egyetemes tervezés alapelveinek megfelelően készült termékeket, irodát és konferencia 

termet, és érvelt az eszme alkalmazása mellett.  

A látogatók között szerepeltek a Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnök és terméktervező 

hallgatói. A műszaki menedzser hallgatók a központ bemutatása keretében ergonómiai 

termékértékelést végeztek és a tesztcsoportunk bevonásával javaslatokat adtak a termékek 

továbbfejlesztésére. A középiskolás korosztály is képviselte magát, amikor a közösségi 

közlekedésben szerzett tapasztalatokról kérdezték a tesztcsoportunk tagjait a Budapesti 

Egyetemi Katolikus Gimnázium  9. osztályos diákjai személyében. Fogyatékos személyek is 

megtekintették központunkat, ötleteikkel segítették a központ továbbfejlesztését. 
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Az állami támogatásból megvalósuló projekt keretében a Mozgássérültek Budapesti 

Egyesülete a stand-up comedy műfajának segítségével rendhagyó módon szeretné 

megismertetni a nagyközönséggel az egyetemes tervezést. Felméri Péter és Bács Miklós, a 

Dumaszínház tagjai segítségével több kisfilm, valamint információs videó készült az 

egyetemes tervezés népszerűsítése érdekében. E filmek a sajtótájékoztatón bemutatásra 

kerülnek. 

 

A projekt keretében elkészült videók   

Stand  up comedy videók linkjei  

Söremelő asztal  

Kezelőpanel  

Csodatoll 

 

Információs videók linkjei  

Jelbeszéd  

Pénz felismerő 

Felolvasó  

 

Az Egyetemes tervezés Információs és Kutatóközpont YouTube  csatornájának linkje:  

https://www.youtube.com/channel/UCBurvJkp9kPlmLve4IWcpgw/videos 

    

  

További információk  

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete   

Földesi Erzsébet, elnök  

Tel: +36 30 982 87 05 

E-mail:  pestikozpont@mbeinfo.hu  

Web: http://www.mbeinfo.hu/,  http://www.etikk.hu/ 

https://www.youtube.com/watch?v=as7PLChdF6M
https://www.youtube.com/watch?v=QALdhDKftdM
https://www.youtube.com/watch?v=K3e--EZt9yM
https://www.youtube.com/watch?v=K3e--EZt9yM
https://www.youtube.com/watch?v=-EQyDAiaCVs
https://www.youtube.com/watch?v=2rnzqbd4nYg%20
https://www.youtube.com/channel/UCBurvJkp9kPlmLve4IWcpgw/videos
mailto:pestikozpont@mbeinfo.hu
http://www.mbeinfo.hu/
http://www.etikk.hu/
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Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpontja  

Hortobágyi Éva, szakmai vezető  

Tel: +36 20 550 31 25  

E-mail: etikk@etikk.hu  

Web: http://www.etikk.hu/  

 

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete  

Zana Anita, kommunikációs munkatárs  

Tel: +36 70 328 42 32  

E-mail: kommunikacio@mbeinfo.hu  

Web: http://www.mbeinfo.hu/,  http://www.etikk.hu/ 
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