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Felügyelő bizottsági jelentés 

a 2019. 05. 18-án tartandó közgyűlésre 

 

A jelentés kiterjed a szervezet: 

 A Felügyelő Bizottság tevékenységére 

 Elnökség beszámolójára, 

 2018. évi egyszerűsített pénzügyi beszámolójára és közhasznúsági jelentésére, 

 Löffler András bejegyzett könyvvizsgáló jelentésére. 

 

1.) Az elnökségi beszámolóhoz 

 Az AOSZ iroda 2018-ban is az elnök aktív, operatív irányításával végezte 
tevékenységét. 2018-ban az Autisták Országos Szövetségének budapesti irodájában 
átlagosan 6,51 fő munkatárs dolgozott munkaviszonyban 
 

 Az Autisták Országos Szövetsége 2018-ban 2 alkalommal tartott közgyűlést 
(2018.02.17.,  2018.05.12.), 4 alkalommal tartott elnökségi ülést és 6 alkalommal 
hozott elnökségi döntést elektronikus szavazás útján.  
 

 A Felügyelő Bizottság 2018-ban 2 alkalommal tartott Felügyelő Bizottsági ülést. 

 

 Tagszervezetek: 2018-ban 1 tagszervezet lépett be a Szövetségbe, 2 tagszervezet 

szűnt meg, így 2018. év végére 93 tagszervezetünk lett, ebből 64 tagszervezet fizetett 

tagdíjat és 1 tagszervezet kapott tagdíjmentességet. 

 

 2018-ban 253 AOSZ kártya került kiállításra 10 tagszervezeten keresztül, 3 új 
elfogadóhellyel kötött szerződést és további 27 lehetséges partnerrel folytatott 
egyeztetést a Szövetség, de megállapodás nem született. 

 



 A mentorszülő hálózat: A mentorszülők 2018-ban 2 alkalommal találkoztak. Első 
alkalommal október 20-án megbeszélték a 2019-es év munkatervét, a második 
alkalommal 1 szupervízióra került sor (2018.12.13-án Budapesten) melyet a hálózat 2 
trénere bonyolított le.  
 

 Az Autista Majorságok Hálózata: Az Autista Majorságok Hálózatának koordinátora 

2018. nyarán látogatást tett a hálózat tagszervezeteinél. Összesen 11 tagszervezet 

meglátogatására került sor. A tagszervezeteknél tett látogatások kedvező alkalmat 

nyújtottak a szervezetek szakmai munkájának megismerésére. A tagszervezetek 

vezetőivel és kollégáival történő megbeszéléseken körvonalazódtak az Autista 

Majorságok Hálózata tagszervezeteinek és az AOSZ további együttműködésének 

lehetséges pontjai. 

Az Autista Majorságok Hálózata részére az AOSZ 2018-ban egy alkalommal szervezett 

találkozót. 2018. november 21-én az AOSZ irodában került megrendezésre az Autista 

Majorságok Hálózatának találkozója.   

 

 AOSZ Info-Pont Iroda: 2018-ban 3 új vidéki helyszínen nyílt AOSZ Info-Pont Iroda ( 
Szombathely, Mindszentpuszta, Kecskemét). Vállalkozási szerződések keretében 6 
600 000 forint támogatást kapott a 9 szervezet az irodák fenntartására, 
működtetésére, valamint további forrásokkal (egységes arculatot biztosító nyomdai 
szóróanyagok) segítette az AOSZ a szolgáltatásokkal és a célcsoporttal való 
kapcsolatok fenntartását és folyamatos bővítését. Az AOSZ Info-Pont irodát 
működtető szervezetek 2018-ban 5 alkalommal tartottak munkatalálkozót. 
 

 Szülő tréning: Az Autizmus és Szexualitás c. tréninget 2018-ban Siófokon valósult  
meg június 22-23-án az ARON Egyesület közreműködésével, 19 fő részvételével, nagy 
érdeklődés mellett, nagy sikerrel. 
 

 

 Felnőttképzési tevékenység: Az engedélyeztetett képzések közül 2018-ban 2 db E-

001430/2016/D001 jelű Felnőtt Fogódzó képzést valósult meg. 2018. május 3-4-5-én 

Szolnokon 14 résztvevővel, ahol mind a 14 résztvevő megszerezte a képzés sikeres 

elvégzését igazoló oklevelet. 2018. június 7-8-9-én Sopronban, ahol 9 résztvevő közül 

7 szerezte meg a képzés sikeres elvégzését igazoló oklevelet. 

 

 Pályázatok:  

„Tartalmas Pihenés 2018” pályázati felhívásra beérkezett 11 db pályázatból 11 
pályázatot támogatott, összesen 109 fő autizmussal élő gyermek illetve fiatal/ felnőtt 
pihenése valósult meg 62 kísérővel.  

 



 DATA – Digitális Autonómia Támogatás az Autizmus spektrumon című fejlesztés: Az 

Autisták Országos Szövetségének alelnöke koordinálásában, az elnökség aktív 

részvételével és az ELTE Szakmódszertani Kutatócsoporttal együttműködve 

Szövetségünk pályázatot nyújtott be az EFOP 1.1.5-17 kódszámú - A fogyatékkal élők 

mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítása című 

projektre. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, így Szövetségünk következő 3 évi 

tevékenységében kiemelt feladat lesz a mobil applikáció, a szolgáltatás és az AOSZ 

hálózatának fejlesztése. A DATA projekt keretében 2018-ban a készülő mobilapplikáció 

szakmai műszaki leírása, a fejlesztés tervezése, a közbeszerzés előkészítése, a HelpDesk 

munkatársak felkészítésének egy része, tájékoztató rendezvények sora és a tesztelésbe 

történő célcsoport toborzása történt meg. 

● Autizmus Világnapján (április 2.) 2018-ban ismét a Szabadság-szobor ragyogott 

kéken. A Szabadság-szobor kékre világítását dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke 

támogatta. (Light It Up Blue - Ragyogj Kéken! kampány), Szerte az országban  47 

esemény valósult meg a világnaphoz kapcsolódóan 2018-ban. Közösségteremtő és 

családi programokra, “kék sétára”, különféle emblematikus épületek kék színű 

megvilágítására a “Light It Up Blue” kampány keretében, futóversenyre, szakmai és 

ismeretterjesztő előadásokra. 

 

 

 AOSZ szakmai és családi nap 2018-30 éves az AOSZ ( 2018. december 1.  Andrássy 

Élményközpont) 270 résztvevő. 

 2018 különleges esztendő az AOSZ történetében, a tavalyi esztendőben ugyanis 

fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte a szervezet. A jubileumra figyelemmel az 

AOSZ kiemelt figyelmet fordított arra, hogy az érintettek számára bemutassa az 

autizmus és az érdekképviselet magyarországi múltját, történetét, a kormányzati és 

nemzetközi döntéshozókkal folytatott szakmai munkáját, érdekvédelmi és belső 

szervezeti fejlődésének eredményeit. 

 AOSZ köszönőünnepsége-30 éves az AOSZ A Szövetség elnöksége fontosnak tartja a múlt 

ápolását, az elmúlt időszak tevékenységének transzparenciáját, és a köszönet kinyilvánítását 

egyaránt. 2018. december 8-án Budapesten a Rózsavölgyi Szalonban szerveztük meg azt az 

ünnepséget, melynek célja az volt, hogy az AOSZ és elődje, valamint az autizmus múltjában 

részt vállaló szakemberek, érdekvédők, szülők találkozzanak, emlékezzenek és érezzék, hogy 

az utókor az Ő munkájukra építve tovább viszi az eredményeket. 

 

 

 „Az autizmussal élő személyek komplex szakmai ellátása” szakmai műhelysorozat 

Az Autisták Országos Szövetsége az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 

2018-ban folytatta szakmai műhelysorozatát Az autizmussal élő személyek komplex szakmai 

ellátása címmel. A rendezvénysorozat minden állomásán más, az autizmussal élő 

személyeket érintő témát vitatnak meg a szakma különböző ágazataiban dolgozó 



szakemberek előadások kíséretében. A szakmai műhely 2018. május 7-én Budapesten, az 

Autizmus Alapítvány intézményében került megrendezésre. 

 

 Jogi tevékenység:  
- dr. Kálozi Mirjam – jogsegélyszolgálat: 202 regisztrált ügy, 4 bírósági ügyben 

képviselet, 1 Egyenlő Bánásmód Hatóság előtt, 2 rendkívüli ügy, jogszabály 
véleményezések. 

- Részvétel a FESZT munkájában, az Emberi Jogi Kerekasztal Fogyatékossággal 
Élők Jogaiért Felelős tematikus munkacsoport munkájában, OFT üléseken, 
Ápolási díj reformjával kapcsolatos jogszabály módosítás szakmai 
munkájában. 

- Jogi ismeretek átadása AOSZ Info-Pont irodák műhelymunkájában, 
újságcikkekben 
 

 Információs szolgáltatás  

Az Esőember c. folyóirat 4 alkalommal jelent meg, lapszámonként 1.000 példányban.  

Hírlevél: 7 db Havi Hírlevél, 10 db Rendkívüli Hírlevél, 9 alkalommal Pályázatfigyelő 

Hírlevél készült és került kiküldésre az év folyamán. 

InfoCentrum szolgáltatás keretében összesen 801 megkeresés érkezett az AOSZ-hoz 

2018-ban. Ezen belül a Budapesten működő központi irodába érkezett 536, a 9 db AOSZ 

Info-Pont irodába 265 megkeresés. Az összesen 801 megkeresésen belül 202 esetben volt 

szükség a jogász közreműködésére a válaszadáshoz. 

 

 Hazai szervezetekkel való kapcsolattartás 
-  érdekvédelem: FESZT, TÁRS Projekt, NBF 
- szakmai stratégiai együttműködés: ELTE Bárczi, Autizmus Alapítvány 
 

 Nemzetközi kapcsolatok  
             - Autism-Europe-ban képviselet  
             - a FESZT-en keresztül részvétel a Europen Disability Forum munkájában 

sikerességének érdekében. 
 

 Társadalmi szemléletformálás  
- animátor program: 66 szemléletformáló óra 
- érzékenyítő programok: Decathlon Áruház dolgozóinak érzékenyítése,  AOSZ 

nap 
- szupervízió 

 

Az AOSZ 2018-ban nagyon sokrétű és szerteágazó munkát végzett az autizmusban érintett 
személyek és családjaik érdekében.  A Felügyelő Bizottság az elnökség beszámolóját 
tételesen áttanulmányozta, az abban leírtakkal egyetért és elfogadásra javasolja. 

 

2.) A 2018. évi egyszerűsített pénzügyi beszámolóhoz és közhasznúsági mellékletéhez 



A Felügyelő Bizottság a 2018. évi egyszerűsített pénzügyi beszámolóhoz és közhasznúsági 
mellékletéhez Löffler András bejegyzett könyvvizsgáló 2019. május 15-én átadott 
könyvvizsgálói jelentését tanulmányozta az abban leírtakkal egyetért. 

 A könyvvizsgálat hiányosságot nem tárt fel a Szövetség gazdálkodási fegyelme, 

pénzügyi és számviteli tevékenysége megfelelő és jogszabályszerű. 

 Eredmény kimutatás: a Szövetség tagdíjjakból, költségvetési támogatásból és 

pályázatokból gazdálkodik,  a célzott támogatásokkal elszámolt a folyósító 

minisztérium felé, illetve a pályázatkiíró szervezet felé, így a 2018. évi pénzügyi 

beszámolót 191.449.000 Ft mérleg főösszeggel és 393.000 Ft mérleg szerinti 

eredménnyel elfogadható. 

A Felügyelő Bizottság a fentiek alapján javasolja, hogy az AOSZ a 2018. évi pénzügyi 
és szakmai beszámolóját a mérleg szerinti eredménnyel a közgyűlés fogadja el, 
mely szerint a Szövetség az alapszabálynak megfelelően működött. 

 

Zalaegerszeg, 2019. május 15. 

 

 

Dömötör Éva                                  Nagyné Kovács Ilona                   Jakab Károlyné 

Felügyelő Bizottsági tag                   Felügyelő Bizottsági tag         Felügyelő Bizottság elnöke 

 
 

 


