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1. A szervezet alapadatai 

1. A szervezet neve: ............................................ Autisták Országos Szövetsége 

2. A szervezet székhelye: .................................... 1085 Budapest, Baross u. 28. II. em. 6/A. 

3. Levelezési cím:................................................ 1085 Budapest, Baross u. 28. II. em. 6/A. 

4. Képviselı neve: ............................................... dr. Szilágyiné dr. Erdıs Erika 

5. Adószám:......................................................... 19025915-1-42 

6. TB-törzsszám: ................................................. 988926-4 

7. Közhasznúsági fokozat:................................... közhasznú szervezet 

8. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: .... 7.Pk. 21 228/1989/2 (1989. febr. 23.) 

9. Közhasznúságról szóló végzés száma, kelte: .. 7.Pk. 60.029/9 (1998. dec. 17.) 

10. A szervezet céljának rövid leírása:  
 
Az autista gyermekek és felnıttek, valamint családtagjaik érdekeinek szervezett, korszerő 
képviselete és védelme, a társadalomba való beilleszkedésük elısegítése. Emberi és állampolgári 
jogaik gyakorlásának biztosítása, esélyegyenlıségük megvalósítása. Életkoruknak megfelelı 
ellátásuk, nevelésük, oktatásuk, foglalkoztatásuk, szociális gondozásuk elımozdítása, a családok 
támogatása. Az autizmusnak mint fogyatékosságnak a megismertetése a magyar társadalommal. 
Az érintettek felkutatása, és családjaik egymást támogató közösséggé szervezése. A már meglévı 
vagy kialakulóban lévı önálló közösségek, autista egyesületek, alapítványok, csoportok 
együttmőködésének segítése. 
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3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás  
 
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás a 2. pontban mellékelt mérleg és eredmény-
kimutatás szerint történt.  
 
4. Cél szerinti juttatások kimutatása 
  
Az Autisták Országos Szövetsége cél szerinti juttatásként pénzbeli támogatást nyújtott az AURA 
Egyesületnek, az AUT-PONT Alapítványnak és az Országos Autizmus Kutatásban részt vevı 
kutatónak.  
 
5. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 
 
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérıl szóló 2007. évi CLXIX. sz. törvényben nevesítve az 
Autisták Országos Szövetségének juttatott 30 millió Ft mőködési támogatás felhasználása jelentette 
szövetségünk mőködési költségeinek alapját.  
E forrásból fizettük az ügyvezetı titkár, a pénzügyi vezetı, a projektvezetık és az információs 
munkatárs munkabérét és járulékait, ugyancsak e forrás fedezte az új iroda bérletével, annak rezsijével 
kapcsolatos, valamint az iroda mőködésével kapcsolatos adminisztrációs és kommunikációs 
költségeket. Ugyancsak e forrásból finanszíroztuk a Vadaskert Kórházban feladatokat teljesítı 
gyógypedagógus, a könyvelı és a honlap-adminisztrátor díját.  
A 30 milliós költségvetési támogatás felhasználására vonatkozóan a fıbb adatokat (bérek és járulékok, 
szolgáltatások, egyéb díjak stb.) fordított összegeket a beszámoló táblázatai tartalmazzák. A forrás 
megtervezése a Szociális és Munkaügyi Minisztérium elıírásai alapján készült és annak felhasználását 
mind a Felügyelı Bizottság elnöke, mind megbízott független könyvvizsgáló kiemelten ellenırizte. A 
támogatásból a mőködési költségeken túl az alábbi tevékenységeket valósítottuk meg:  

1. Országos Autizmus Kutatás egyes kutatási résztevékenységeinek végrehajtása. A kutatásnak 
csupán elıkészítési feladatai zárultak le 2008-ban, az adatfelvétel és az adatok elemzése 2009-
ben történik meg.  

2. Olga Bogdashina: Valódi színek c. könyvének kiadása. A kiadást a GeoBook Kiadóval közösen 
végeztük, a GeoBook kiadó magára vállalta a könyv tördelési és nyomdai munkáival 
kapcsolatos költségeket. A fordítás 2008. augusztusban fejezıdött be, a szakmai lektorálás és a 
könyv szövegének szerkesztıi munkálatai 2008. októberre zárultak le, a könyvbemutatót pedig a 
budapesti AURA Egyesület szervezésében 2008. novemberben tartottuk Budapesten.  

3. Tanulmányutakat szerveztünk a spanyol Autismo Burgos intézménylátogatására és a krakkói 
„Az esıemberek köztünk vannak” c. nemzetközi konferencián való részvételre, a kiutazás és 
szállás/ellátás költségeit fizetve. Összesen 7 AOSZ-tagszervezet képviselıi vehettek részt az 
utakon. A kiutazókat pályázat útján választottuk ki. A kiutazást követıen a résztvevı 
szakembereknek elıadást kellett tartaniuk saját szervezetük elıtt a tapasztalatok átadása 
céljából, valamint az Esıemberben is cikkek jelentek meg a látottakról. Mindkét út 2008. 
novemberben történt meg.  

4. Széplaki Mirjam – Kapronczay Stefánia: Vény nélkül c. szülısegítı füzetének szerkesztése és 
kiadása költségei. A kiadány a Társaság a Szabadságjogokért közremőködésével valósult meg. 
A terjesztést 2008. decemberben kezdtük meg.  

5. Az Európai Autizmus Napja c. konferencia szervezése. A 2008. évben az AOSZ és az Autism 
Europe Budapesten szervezte meg az Európai Autizmus Napját, továbbá a 2008. évben 
ünnepelte az AOSZ megalakulásának 20. évfordulóját. A rendezvény angol és magyar nyelven 
folyt, ~260 fı vett rajta részt, összesen 14 európai és 2 tengeren túli ország képviselıi voltak 
jelen. Pontos dátuma és helye: 2008. október 4., Budapest, Hotel Flamenco. Az Autism Europe 
és a Grundtvig program is támogatta a rendezvényt.  

6. A költségvetési támogatásból finanszíroztuk a dr. Molnár Ágnes jogász vezette 
jogsegélyszolgálatot, az Esıember folyóirat kiadását, a www.esoember.hu és a 
www.autista.info.hu oldalak megújítását és fenntartását, valamint az országos „kék számon” 
hívható segélyvonalunk mőködését, új AOSZ-leporellók és „mi az autizmus?” kutyanyelvek 
kiadását.  
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7. Az AURA Egyesület és az AOSZ között 2008. februárban megállapodást született, amely 
alapján az AURA 6 hónapon keresztül kapott havi 60.000 Ft-ot kapacitási megerısítésére, 
szervezı titkár megbízására. A szervezı titkár mellet az AOSZ irodai kapacitást is nyújtott a 
2008. évben az AURA részére, ezzel segítve a szervezet fejlıdését.  

 
Ugyancsak a központi költségvetésbıl származott az Országos Autizmus Stratégia elkészítésére a 
Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól kapott 3,5 millió Ft támogatás. Az Országos Autizmus 
Stratégiát az AOSZ mint projektvégrehajtó vezetésével szakértık állították össze ajánlásként a 
döntéshozók, a végrehajtók, az államigazgatási, az érdekvédelmi, valamint a szolgáltató szervezetek 
számára, hivatkozva az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre 
vonatkozó középtávú intézkedési tervérıl szóló 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat IV/3. 
rendelkezéséhez. A forrást a résztvevı 15 fı szakértı (gyógypedagógusok, pszichológusok, 
pszichiáterek, szociális szakemberek, szülık), a közös munkát koordináló értékfejlesztı szakember és 
a lektorok (szociális és oktatási szakértık, szülık) díjára fordítottuk.  
 
Végül központi költségvetési forrásként az AOSZ 2008. évi költségvetésében jelent meg a 2007. évi 
mőködési költségekre kapott „FOF ’07” kódú pályázaton elnyert 14 millió 925 ezer Ft, amelynek 
felhasználását 2007. április 1. és 2008. március 31. közti idıszakban végeztük. Az ebbıl a 
támogatásból 2008. év elsı három hónapjára esıen finanszírozott költségek megegyeznek az AOSZ 
alapmőködési költségeivel: irodabérlet, munkabérek és járulékaik, kommunikációs költségek, 
irodaszerek, megbízási díjak. 2008. elején történt a tagsági nyilvántartás megújítása is.  
 
Személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásainkat 2008-ban a következı célokra költöttük: autizmussal 
élı mővész nemzetközi fesztiválon történı részvétele, autista fiatalok által készített képzımővészeti 
alkotások eljuttatása nemzetközi kiállításra, Egyenlı bánásmódról szóló törvény könnyen érthetı 
nyelvezeten történt kiadásának költségei (nyomda), AOSZ számára kötelezı munkaügyi szabályzatok 
elkészítése, konferencia-részvételi díj.  
 
6. Központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi 
önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok 
társulásától, és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékének és felhasználásának 
kimutatása 
 
Nemzeti Civil Alapprogram .................................................................................................. 5 055 800 Ft 
SZJA 1% (APEH) ................................................................................................................ 1 470 436  Ft 
Magánadomány…………………………………………………………………...…………....90 000 Ft 
 
Pályázati bevételek részletesen: 
 
Támogató költségvetési intézmény: ........... Nemzeti Civil Alapprogram 
A támogatás összege:................................... 930.000 Ft 
A támogatás célja: Autizmussal kapcsolatos nemzetközi civil szervezeti 

képzés megismerése, hazai adaptációja 
Támogatási szerzıdés száma:........................NCA-NK-08-B-P-0072 
A pályázatot, amelynek címe egy szexuális neveléssel kapcsolatos képzést takar 2008-ban 
nyertük meg, ám a forrás elköltésére és a program végrehajtására 2009 tavaszán került sor.  
 
 
Támogató költségvetési intézmény: Nemzeti Civil Alapprogram 
A támogatás összege:................................... 200 000 Ft 
A támogatás célja: ......................................... Az Autism-Europe-beli tagság díjának támogatása 
Támogatási szerzıdés száma:........................ NCA-NK-08-E-P-0107 
A pályázatból a nemzetközi szervezeti tagdíjunkat fedeztük.  
 
Támogató költségvetési intézmény: ........... Nemzeti Civil Alapprogram  
A támogatás összege:................................... 1 564 600 Ft  
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A támogatás célja: Autista emberek szervezeti munkatársainak és 
érintett szülık érdekvédelmi képzése (Fogódzó 
képzés) 

Támogatási szerzıdés száma:........................NCA-CIV-08-A-0381 
A Fogódzó képzésre szóló pályázati támogatást 2008-ban nyertük, ám a programnak csak 
elıkészítése (képzés kidolgozása, helyszínek egyeztetése) kezdıdött el 2008-ban, kivitelezése 
csak 2009-ben történt meg.  
 
Támogató költségvetési intézmény: ........... Nemzeti Civil Alapprogram  
A támogatás összege:...................................1 994 200 Ft 
A támogatás célja: Autista majorságok hálózatának átszervezése, új 

hálózati stratégia megalkotása 
Támogatási szerzıdés száma:........................NCA-ÖNSZ-08-A-0184 
A Nemzeti Civil Alapprogram pályázatának köszönhetıen 2008 ıszétıl sor kerülhetett a Majorság 
hálózat stratégiájának megújítására. 2008. november 12-én Fodor-Gál Valéria szervezetfejlesztı 
bevonásával elkezdıdött a Majorság hálózat értékelése, egy új hálózati stratégia kidolgozása. A 
program átnyúlik 2009-re is, a programmal kapcsolatos kifizetések is 2009-ben kezdıdtek meg. 
 
Támogató költségvetési intézmény: ........... Nemzeti Civil Alapprogram  
A támogatás összege:...................................1 152 000 Ft 
A támogatás célja: Esıember c. negyedéves folyóirat kiadásának 

támogatása 
Támogatási szerzıdés száma:........................NCA-CIV-08-E-P-0222 
A forrásból a 2008 végi és 2009 elsı félévi Esıember folyóiratok kiadásának egyes költségeit (nyomda, 
tördelés, szerkesztés) fedeztük.  
 
7. A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások kimutatása 
 
Az Autisták Országos Szövetsége 2008-ban vezetı tisztségviselıinek nem nyújtott pénzbeli juttatást, 
az év során az elnökség tagjainak (elnök, alelnökök és elnökségi tag) munkáját kis értékő ajándék 
utalvány átadásával köszönte meg. Az utalványok éves költsége (utalványok ára + kezelési költség) 
összesen 68.775 Ft volt. Elnökségi tagjaink vidéki feladataikkal kapcsolatos útiköltségeit 
megtérítettük.  
 
8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 
 

A Közgyőlés által jóváhagyott 2008. évi munkatervben foglaltakat az alábbiak szerint hajtottuk végre: 
 
Ügyviteli feladatok: 
Az ernyıszervezeti funkciónkból adódó munkamennyiséget 2008-ban már 4 fıállású és két fı 
megbízásos szakember végezte. Az AOSZ-iroda által 2008-ban ellátott fontosabb ügyviteli feladatok: 
levelezés, információadás, tájékoztatás, adminisztrációs feladatok ellátása, tagnyilvántartás, adatbázis 
karbantartása, postázás, anyagbeszerzés, pályázatokkal kapcsolatos feladatok, pénztárkezelés, 
kapcsolattartás a könyvelı céggel illetve a kommunikációs kártyák készítésével megbízott 
gyógypedagógussal. 2008. végére tagjaink száma ~1300-ra, tagszervezeteink száma 54-re növekedett. 
 
Szolgáltatások: 
- Hétfıtıl péntekig napközben információs ügyeletet tartunk, az autizmussal kapcsolatos jogi, 
gyermek elhelyezési, ellátási kérdések megválaszolására. 
- Az évek óta sokak által látogatott honlapunk (www.esoember.hu) 2008-ban újra megújult, 
látogatószáma a 2008 eleji ~1300 egyéni látogató/hóról 2008 végére stabilan ~5000 egyéni 
látogató/hóra nıtt, ezzel az egyik leglátogatottabb honlappá vált nem csupán az autizmus, de az egész 
fogyatékosságügy terén is. Ugyancsak megújult www.autista.info.hu oldalunk.  
- Esıember folyóiratunk 2008-ban a 12. évfolyamnál tartott, terjedelme év végére 24 oldalas lett, és 
kétszínnyomásban készült. Emellett havonta postázásra kerültek információs Hírleveleink, melynek 
elektronikus változata is elindult. Több mint 300 fı kapja elektronikusan a Hírlevelet, így 
költségeket is megtakarítunk és a környezetet is kevésbé terheljük.  
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- Továbbra is helyben használható a Boardmaker program, mellyel egyénre szabott napirendi és 
kommunikációs kártyák készíthetık autizmussal élık számára. A szolgáltatás vezetıje Solt Anna 
gyógypedagógus. 
- A Vadaskert Alapítvánnyal együttmőködve megbízott szakemberünk, Solt Anna 2008-ban is részt 
vett a Vadaskertben mőködı fejlesztı csoportok munkájában, folyamatosan tájékoztatva az 
érintett családokat és szülıket a Szövetség szolgáltatásiról, eljuttatva hozzájuk kiadványainkat. 
- Folyamatosan mőködött egész évben Jogsegélyszolgálatunk is, melyben dr. Molnár Ágnes ügyvéd 
telefonon folyamatosan, személyesen pedig havi egy alkalommal az egyesület irodájában várja 
megkereséseket.  
- 2008-ban folytatódott közös projektünk a Kézenfogva Alapítvánnyal és a Szimbiózis 
Alapítvánnyal, jogászunk, dr. Molnár Ágnes a projekt kezdetétıl részt vesz az antidiszkriminációs 
segélyvonal mőködtetésében és esetkezelésben.  
- Tovább folytatódott autizmus-specifikus könyvek, kiadványok terjesztése, kiadókkal kötött 
bizományosi szerzıdés alapján. 
 
Érdekvédelem: 
Rendszeres kapcsolattartás szakminisztériumokkal, szakhatóságokkal  (SZMM, Civil Mőhely, 
OFT, OKM stb.). Az általuk küldött jogi és szakmai anyagokat elnökünk és alelnökünk véleményezte.  
A Kézenfogva Alapítvány szervezésében 2008. május 1-én a budapesti Felvonulási téren, a Fogadd el 
– fogadj el kampány rendezvényén egy információs sátort mőködtettünk, ahol a kommunikációs és 
napirendi kártyák bemutatására is sor került, továbbá informatív Auti-totó kitöltésével tájékozódhattak 
az érdeklıdık az autizmus sajátosságairól. 
Részt veszünk a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) munkájában.  
2008-ben elnökünk, dr. Szilágyiné dr. Erdıs Erika részt vett a Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlıségéért Közalapítvány kuratóriumában, ott is képviselve az autista emberek érdekét. 
Delegáltunk, Szilvásy Zsuzsa alelnök az Autism-Europe nevő európai ernyıszervezet vezetı 
testületében vett részt.  
 
Budapest, 2009. május 20. 
 
 
 

Dr. Szilágyiné dr. Erdıs Erika 
                    elnök 


