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Beszámoló  az  AOSZ  IRODA  2015.  évi  szakmai  

munkájáról 

 

 

 

 

Ügyvitel 
 
 
Az AOSZ iroda 2015-ben a korábbi évek gyakorlatát folytatva az elnök aktív, operatív 

részvételével működött. Az ügyvezető titkári feladatkört az elnök napi munkájával 
váltotta ki. A Szövetség a megszavazott szervezeti stratégiájának megfelelően 
kialakította az egyes munkacsoportokat, azok elkezdték a működést, a tapasztalatok 
alapján folyamatban van az együttműködési keretek formalizálása. Az AOSZ 
munkaszervezete az elnökkel együtt 2015-ben „átlagosan” 6,2 munkatárssal dolgozott 
(állományi létszám alapján számolva).  
 
Önkéntesség: az AOSZ a 2015. évi munkája során 36 fő önkéntessel dolgozott, 
valamint 2 alkalommal összesen 12 hallgatót fogadott az ELTE Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Karáról.  
Közösségi szolgálat keretein belül 2 fő hallgató dolgozott velünk (rendezvényeken és 
itt az irodában); 1 iskolával volt új aláírt megállapodásunk. 
 
A jelenlegi beszámolót az elnök készíti.  
 
 
 
 
 

mailto:info@esoember.hu
http://www.esoember.hu/
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A szervezet stratégiai és demokratikus működésének biztosítása, a tagság létszáma 
 
 
2015-ben 2 közgyűlés, 5 elnökségi ülés és 2 felügyelő bizottsági ülés zajlott le.  
 
2015 végén 3439 fő egyéni tagja volt az AOSZ-nak, ebből 214 új belépő volt.  
 
3 új tagszervezet lépett be, 2 lépett ki, 2 megszűnt – így 2015 végén az AOSZ 
tagszervezeteinek száma: 82.  
 
A tagdíjfizetési hajlandóság alacsony: 2015-ben 365 fő fizetett tagdíjat. 
 
Az AOSZ egész évben rendszeresen támogatja és fejleszti az autista fiatalok 
érdekérvényesítő tevékenységét oly módon, hogy minden lehetséges feladatban és 
platformon lehetőséget biztosít számukra a részvételre, a véleményezésre, segíti őket 
a közösségépítésben és a pályázásban. Ennek köszönhetően egész évben rendszeresen 
és stabilan működött az ASD munkacsoport, mely 5 érintett fiatalból áll. 
http://aosz.hu/bemutatkozas/asd/ 
 
A 2013-ban bevezetett új típusú AOSZ kártyából 2015-ben 261 db-ot állítottunk ki. 
Ezen belül 222 db-ot új belépők részére, 39 db-ot régi tagoknak.  
Az új típusú kártyára csak autizmussal érintett tagjaink jogosultak. Ennek a 
kártyának nincs lejárati ideje, így nem kell meghosszabbítani. Az „új típusú” 
elnevezés arra utal, hogy korábban létezett korlátozott érvényességi idejű kártya a 
családtagok részére, de ez mára teljesen megszűnt. Az AOSZ-kártya egységesítésével 
az adminisztrációs terhek csökkentek, de a jogosultságok köre nem csorbult, mert a 
jelenlegi AOSZ-kártya is nyújt kedvezményeket a kártyabirtokos személyén kívül 
plusz egy fő kísérő részére.   
Az AOSZ-kártya által igénybe vehető kedvezmények köre, a kedvezményt nyújtó 
partnerek száma folyamatosan nő. 2015-ben új szerződéseket írtunk alá a 
Tropicarium-Óceanárium Kft.-vel, a Geobook Hungary Kiadói és Kereskedelmi 

Kft-vel, a MiD-Comp Kft.-vel, valamint a KoroKan Nemzetközi Oktatási Központ 

Kft.-vel.  
Új partnerek felkutatásához vidéki hálózatunk tagszervezeteivel on-line módon, a 
közösségi portálokon kértünk javaslatokat tagjainktól. A beérkezett javaslatok 
alapján 142 új, potenciális partnert kerestünk meg együttműködési ajánlattal. 

Az AOSZ 2008-tól saját éves munkaterveit az Országos Autizmus Stratégia (OAS) és 
az Országos Fogyatékosságügyi Program (OFP) alapján készíti el.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://aosz.hu/bemutatkozas/asd/
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Az iroda operatív működtetése 

 
 
Az iroda ellátta a működéshez szükséges adminisztratív és pénzügyi feladatokat. A 
2016. évre vonatkozó, az új szervezeti stratégia megvalósításához igazított szakmai és 
pénzügyi terveket - melyeket az AOSZ 2016. február 6-án megtartott közgyűlése 
elfogadott – 2016. február 29-én postázzuk az EMMI részére. 
 
 
 
 
 

Tagszervezeti hálózatok (érdekvédelmi részfeladat), tagszervezetek támogatása 

 
 
Autista Majorságok Hálózata 
Az Autista Majorságok Hálózata részére az AOSZ 2015-ben 3 alkalommal szervezett 
találkozót (2015.02.11., 2015.05.29., 2015.09.24. ) 
A majorháló tagszervezetei érdekében a következő ügyekben történtek az év 

folyamán egyeztetések: 
 

1. TIOP 3.2.4-13/1 pályázati konstrukcióval kapcsolatosan a megvalósító 
szervezetekkel 2015. február 11-én az Autisták Országos Szövetségénél 
tartottunk rendkívüli egyeztetést, mivel a megvalósítók szervezetek nagy része 
az autista majorságok hálózatának a tagja és a pályázatok megvalósítása a 
foglalkoztatás finanszírozási kérdései miatt veszélybe került. A problémát 
többször is jeleztük az EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi 
Felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság és az NRSZH felé.  (2015.január20, 
február 19.,  július 13.) 
 

2. Az autista személyeket ellátó szociális intézmények finanszírozásának 
nehézségei ügyében szintén több levelet írtunk: Balog Zoltán emberi 
erőforrások minisztere részére, az év folyamán 2 civil fenntartású intézmény 
működése is veszélybe került. 
 

3. Az „Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó, autista 
otthont fenntartó, nem állami, nem egyházi szervetek kiegészítő támogatása” c. 
pályázati kiíráshoz észrevételeket tettünk az EMMI Fogyatékosügyi Főosztálya 
vezetőjének dr. Juhász Péternek (2015. július 31.). 
 

4. Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület - „Fejlesztési 
koncepció-javaslat a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó 
szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló stratégia (2011-2041) 
végrehajtásának elősegítéséről a 2015-2020. időszak tervezéséhez”–anyagát 
véleményezte a Majorháló munkacsoportja. A véleményt 2015. július 31-én 
juttatta el az AOSZ a Testülethez. 
 

5. A feladatalapú finanszírozás szociális ellátásban történő 2016. évi bevezetésével 
és az azt segítő szükségletfelmérő eszköz autizmus specifikus szempontjaival 
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kapcsolatosan Bódy Éva Alapszolgáltatási Osztály EMMI Főosztályvezető – 
helyettestől kaptunk tájékoztatást a főosztály terveiről. 

 
 
Tagszervezetek 
A „Vidéki tagszervezetek országos hálózatosodását segítő modell értékű szervezet- 

és közösségfejlesztő program az AOSZ-nál” című, NCTA-2014-8316-C kódszámú 
projekt a Norvég Civil Támogatási Alaphoz (NCTA) benyújtott és nyertesnek ítélt 
pályázat alapján valósul meg. 
2015-ben 11 tagszervezet írt alá vállalkozási szerződést és együttműködési 
megállapodást, ezen kívül 1 szervezet csak együttműködési megállapodást írt alá 
(2015. október – ÚJ ÉFOÉSZ Tarnai Ottó Egyesület). A vállalkozási szerződés 
keretében a 11 szervezetnek összesen 2.180.000 Ft támogatás került kifizetésre az 
Információs Centrum szolgáltatás kiterjesztésének ellátására. 
A vidéki hálózat munkája honlapunkon pontosan nyomon követhető: 
http://aosz.hu/halozatosodas-projekt-a-ncta-tamogatasaval/  
 
Az alábbi információs és szóróanyagokkal támogattuk a tagszervezeteket: 

- hálózatos pólók 11 szervezetnek + ASD munkacsoportnak (5 fő) 
- szemléletformáló mágneses táblák 11 szervezetnek  
- szakkönyvtár létrehozásához könyvcsomag 12 szervezetnek 
- hálózatos szórólapok (leporellók) 13 szervezetnek + ASD munkacsoportnak 

(/400 db) 
A hálózati tagszervezetek részére az AOSZ 2015-ben különböző találkozókat 
szervezett. 
10 alkalommal munkatalálkozót (01.24.- Budapest; 02.21. – Budapest; 03.14. - 
Budapest; 04.18. – Kulcs; 05.09. – Salgóbánya; 07.11. – Nagykanizsa; 08.08. – 
Békéscsaba-Csorvás; 09.12. – Tata; 10.10. -  Szekszárd; 11.14. – Budapest) 
3 alkalommal projekt-team megbeszélést (01.15; 03.31; 10.16.) 
1 alkalommal tagszervezeti találkozót, (AOSZ nap – Budapest 11.28.) 
5 alkalommal Helyi Esélyegyenlőségi Programokkal kapcsolatos munkatalálkozót 
(05.26. - Budapest; 05. 29. - Kecskemét; 06.01. - Nyíregyháza; 06.04. - Szekszárd, 06.05. 
- Veszprém) 
2015-ben ehhez a hálózathoz csatlakozott összesen 13 szervezet. 
(ábra/1.: hálózati szervezetek, a 2016. februári állapot szerint) 

http://aosz.hu/halozatosodas-projekt-a-ncta-tamogatasaval/
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A „Tartalmas Pihenés” (TSZ1) nyári tábor pályázatban a továbbadott támogatás 
összege 1.200.000 Ft volt. 2015. május 13-án határidőben beérkezett 10 db pályázat, 
határidőn túl 05.18.-án érkezett 1 db pályázata, a pályázati kiírás szerint a pályázat 
érvénytelen, nem támogatható. A Tartalmas Pihenés 2015 pályázat eredményes 
pályázói egyenként 120 000 Ft pályázati támogatást kaptak az AOSZ elnökségének 
1/2015.(V.26.) számú elnökségi határozata alapján: A beszámolók értelmében 10 civil 
szervezet vagy autizmussal élő gyermekeket oktató intézmény kapott támogatást. A 
pályázati keretből 2015. június 16. – augusztus 31. között 76 autizmussal élő gyermek 
és fiatal nyári táborozását támogattuk.  
A Tartalmas Pihenés táborok fotógalériája: http://aosz.hu/galeria/?gtag=96 
 
 

AOSZ NAP 2015 – EGY NAP EGYÜTT!  (érdekvédelmi részfeladat)  
2015. november 28-én került megrendezésre http://aosz.hu/egy-nap-egyutt-aosz-
nap-2015 A rendezvény a közösség építése, az együttműködések, az értékek 
felkarolása gondolatára épült. Célja az autizmus területén már működő jó gyakorlatok, 
kapható szakkönyvek, fejlesztő eszközök, folyamatban lévő szakmai fejlesztések, 
sikeres kezdeményezések egyszerre, egy helyen történő megismertetése volt. A 
rendezvényen is bemutatásra és megvitatásra került a szervezeti stratégia és a vidéki 
hálózat építése során felmerült új működési struktúra és a hálózatfejlesztés, 
közösségépítés projekt. A rendezvényt követően több visszajelzés is érkezett arra 
vonatkozóan, hogy máskor is hasznosnak találnának hasonló célú összejöveteleket. A 
2016. évi munkaterv összeállításánál ezt a visszajelzést már figyelembe vettük. 
A rendezvény keretében az Autisták Országos Szövetsége első alkalommal ítélte oda 

a „Göröngyös úton a csillagokig” elismerést, melyet 2015-ben a Global Games-en és 
Speciális Olimpián érmet szerzett autista sportolók és edzőik vehettek át Szekeres 

Páltól, a fogyatékos emberek társadalmi integrációjáért felelős miniszteri biztostól, 
olimpiai bronzérmes és háromszoros paralimpiai bajnoktól. 
Az eseményen autizmussal érintett fiatalok szerepeltek; 17 résztvevővel börzét 
tartottunk – bemutatva a fejlesztő eszközök, terápiás lehetőségek széles skáláját, 
autizmusban érintett fiatalok munkáit, termékeit. 

http://aosz.hu/galeria/?gtag=96
http://aosz.hu/egy-nap-egyutt-aosz-nap-2015
http://aosz.hu/egy-nap-egyutt-aosz-nap-2015
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Ugyanezen a napon első alkalommal megrendeztük országos tagszervezeti 

találkozónkat, melynek során forrásteremtési témában hallhattak 2 előadást, valamint 
a Szövetség működésében tervezett átalakítást mutatta be az elnök, majd ezt követően 
a SINOSZ és a MEOSZ vezetőinek szakértő részvétele mellett lehetett megvitatni a 
felmerülő kérdéseket, valamint Szekeres Pál miniszteri biztossal lehetett konzultálni a 
döntéshozókkal való jó együttműködés szempontjairól. 
 
 

 
Pályázatok 

 
 
Sikeresen pályáztunk a Családbarát Ország 2015 pályázaton. A „Nők Kékben” 
programmal http://aosz.hu/palyazati-felhivas-a-nok-kekben-kampanyban-valo-
reszvetelre/ az autizmussal élő gyermekeket nevelő nők, családok helyzetét 
szeretnénk láthatóvá és megbecsültté tenni Magyarországon egy április 2-án, az 
Autizmus Világnapja alkalmából megrendezendő fotókiállítás keretében. Bekerültünk 
a programmal a Magnet Bank „KAP” programjába is, mely a program további 
helyszíneken való bemutatását teszi lehetővé. A megvalósítás 2016-ban történik. 
Sikeres adománygyűjtő kampányt indítottunk a NIOK Alapítvány segítségével az 
Adjukössze! program keretében. Balázs számára, aki egy autizmussal élő sportoló 
380.000 Ft adományt gyűjtöttünk további sikeres sporteredményeinek támogatására. 
http://aosz.hu/search/Adjuk+%C3%B6ssze 
 
 

 
Információs szolgáltatás 

 
 
Az új szolgáltatások megalapozásához, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal való együttműködés előkészítéséhez az Oktatási Hivatal KIR rendszerétől 
kértünk adatokat. Az oktató-nevelő intézmények országos listája közérdekű adatnak 
minősült, díjmentesen megkaptuk, de a tanulókkal, magántanulókkal, a pedagógusok 
speciális képzettségével kapcsolatos adatokért összesen 93.350 Ft díjat fizettünk. 
 
Az Esőember c. újság (érdekvédelmi részfeladat) 2015-ben négy alkalommal 24, 20, 20, 20 
oldalon jelent meg, alkalmanként 1700/1800/1850/1850 példányban. Lapszámait 
költséghatékonyságból már második éve hírlapterjesztővel juttatjuk el tagjainkhoz, így 
a kézbesítés megbízhatóan megtörténik az ütemezés szerint, március, június, 
szeptember és december hónapban. Az Esőember szerkesztő bizottságának tagjait az 
elnökség megválasztotta, egy szülő, egy szakember és egy érintett személy állítja össze 
a kompetenciájának megfelelő tartalmakat.  
 
Havi Hírlevelet 8 alkalommal küldtünk ki (érdekvédelmi részfeladat), Rendkívüli 

Hírlevelet 5 alkalommal, e-mailben és postán.  
 
Az InfoCentrum (érdekvédelmi részfeladat) szolgáltatás keretében összesen 817 

megkeresés érkezett. Ezen belül 310 e-mailben, 507 megkeresés pedig telefonon, 
kisebb részben postai levélben, néhány esetben személyesen.  A telefonon keresztül 
történő informálódás lehetősége különösen fontos azoknak, akik nem rendelkeznek 

http://aosz.hu/palyazati-felhivas-a-nok-kekben-kampanyban-valo-reszvetelre/
http://aosz.hu/palyazati-felhivas-a-nok-kekben-kampanyban-valo-reszvetelre/
http://aosz.hu/search/Adjuk+%C3%B6ssze
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internet eléréssel. A telefonos megkeresések nagy számának másik oka, hogy a 
telefonáló gyakran maga sem tudja pontosan, milyen információt vár tőlünk. Ilyenkor 
a probléma elemzéséhez is segítséget kell nyújtani. 
Az InfoCentrumba érkező összes megkeresés tematikai összetételét a 2. ábra mutatja 
százalékosan. 

 
Ahhoz, hogy korrekt felvilágosítást nyújthassunk a hozzánk fordulóknak, három 

ügyben kértünk hivatalos állásfoglalást:  
1. az EMMI Köznevelés-irányítási Főosztályától a 16-23 éves kor közötti 

iskolaidőről, 
2. az EMMI Szociális és Gyermekvédelmi Főosztályától  az ingyenes óvodai 

étkeztetéssel kapcsolatban az alapítványi óvodáknál,  
3. a Népegészségügyi Hivataltól az óvodákba, iskolákba otthonról bevihető 

élelmiszerrel kapcsolatban – utóbbi különösen fontos volt a szélsőségesen 
„válogató” autista gyermekek esetében.  
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Az összes megkeresésből 179 esetben jogi segítségnyújtásra volt szükség. A 
jogsegély-ügyek tematikai összetételét a 3. ábra szemlélteti. (A jogsegélyszolgálat 
működésének részletes szöveges értékelését a jelen beszámoló Jogi tevékenység c. 
fejezete tartalmazza.) 

 
 
 
Az Információs Centrum szolgáltatás vidékre történő kihelyezése (4. sz. részfeladat) 
érdekében fejlesztéseket hajtottunk végre, melyek jelen pillanatban még feltöltés és 
tesztelés alatt vannak. Két új, on-line felületet fejlesztett ki az AOSZ. Az egyik kereső 
felület intézmények és szolgáltatások keresésére szolgál, a másik felület a jogi 
szempontú ügyintézést segíti. A két felület minden szerződött vidéki tagszervezetünk 
oldalán elérhető. Az adatbázis az AOSZ szerverén található, azt az AOSZ frissíti, 
tartalmáért az AOSZ felel, a hálózati szervezetek weboldalain csak a kereső felület 
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jelenik meg. Ezzel az átirányítással az is célja a Szövetségnek, hogy a helyben élő 
családok és szervezetek összekapcsolódjanak. 
Intézmény és szolgáltatás kereső: http://aosz.hu/intezmenykereso/ 
On-line jogi iránytű: http://aosz.hu/jogi-iranytu/ 
2015-ben kidolgoztuk az InfoCentrum regisztrációs válaszadási protokollját. Minden 
megkeresést és választ regisztrálunk, illetve egy ún. esetlapon föltüntetjük az 
ügyintézés lépéseit. Az ügyintézési protokoll alkalmazása különös jelentőséget fog 
kapni a tervezett InfoPontok létrehozásakor, munkájuk megszervezésekor. 
 
A mentorszülő hálózat (érdekvédelmi részfeladat) adminisztrációja rendkívül nehézkes, 
mert a megkeresések váratlan időpontokban érkeznek a mentorszülőkhöz, ők maguk 
is leterheltek a saját élethelyzetükben, valamint önkéntes tevékenység keretében 
dolgoznak, ezért a megkeresések adminisztrációs terheit, mely a beszámoló alapja is 
lenne, rendkívül nehezen tudjuk számon kérni rajtuk. Mindemellett a sorstársi 
segítség nyújtása az őket megkeresők számára működik, mi magunk is továbbítunk 
hozzájuk megkereséseket.  A mentorszülő hálózat működtetése keretében 2015-ben 2 

találkozóra került sor (2015.04.16. - 1 napos, 2015.10.17-18. - kétnapos) 30 fő 
részvételével, melyet a hálózat trénere bonyolított le. A Nyolc Pont projekt keretében 
kiképződött mentorszülők a 2. alkalommal megrendezett 2 napos találkozón részt 
vettek, egymással megismerkedtek.  
 
Kiadványok (1. részfeladat): A vidéki tagszervezeti hálózat és AOSZ közös munkáját, 
autizmus-ismereteket és bemutatkozást tartalmazó szórólapok készültek 13 
szervezetnek, az ASD munkacsoportnak és az AOSZ-nak, összesen 400 db 
mennyiségben. Törekedtünk az információk on-line elérésére, ahol lehetőség nyílik a 
lehívott információ kinyomtatására is. Ezt azért is tartottuk fontosnak, mert így 
naprakész információkat tudunk biztosítani. 
 
 
 
 

Hazai szervezetekkel való kapcsolattartás 
 
 
Mindennapi munkánk során folyamatos kapcsolatban állunk a társfogyatékosságokat 
képviselő egyesületekkel, szakmai- és jogvédő szervezetekkel egyaránt. Az AOSZ 
elnöke a FESZT elnökségének tagja, aktívan részt vesz annak munkájában, részt vett 
az FSZK Nyolc Pont Projektjének érdekvédelmi monitoring feladataiban, a projekt 
népszerűsítésében, stratégiai együttműködési megállapodásban együtt dolgozik a 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karral, az Autizmus Alapítvánnyal.  
A FESZT delegáltjaként szavazati jog nélkül tanácsadói minőségben az AOSZ 
delegáltja részt vesz az IFKKOT munkájában is.  
Az AOSZ 2016-ban belépett a Nemzeti Betegfórumba, ahol két szekció (idegrendszeri 
és pszichiátriai betegségek) munkájában veszünk részt, mert bár az autizmus nem 
betegség, hanem fogyatékosság, az érdekvédelmi feladatok sokban hasonlítanak e két 
terület feladataihoz, problémáihoz. 
 
 
 

http://aosz.hu/intezmenykereso/
http://aosz.hu/jogi-iranytu/
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Nemzetközi kapcsolatok (érdekvédelmi részfeladat) 
 
A nemzetközi munkánkat leginkább az Autism-Europe Közgyűlésében, annak vezető 
testületében való delegált útján történő részvétellel valósítjuk meg. A FESZT-en 
keresztül bekapcsolódik az AOSZ a Europen Disability Forum munkájába is. Ennek 
köszönhetően 2015. decemberében az AOSZ-szal együttműködő ASD munkacsoport 
által delegált 2 fő autista személy, valamint 2 kísérője részt vett Brüsszelben a 
fogyatékkal élők nemzetközi napján rendezett konrerencián. (The European Day of 

Persons with Disabilities) 
http://aosz.hu/beszamolo-a-fogyatekkal-elok-nemzetkozi-napjanak-megunnepleserol/ 

 
 
 

Jogi tevékenység (érdekvédelmi részfeladat) 
 

A jogsegélyszolgálatot 2015-ben is dr. Kálozi Mirjam ügyvéd vezette. 2015-ben is a 

megkeresések legnagyobb számban a neveléssel, oktatással kapcsolatosan érkeztek, 

továbbá a különböző pénzbeli ellátásokkal is rengeteg probléma adódott.  

Továbbra is nagyon rossz helyzetben vannak mind az integrálható mind pedig a 

külön nevelésben, oktatásban részesített SNI autista gyermekek. Gyakori probléma, 

hogy nem kapják meg a szükséges fejlesztéseket, továbbá az autizmus tudás és a 

szakember hiány is egyre nagyobb problémákat okoz. A pedagógiai szakszolgálatok 

működésére még mindig számos panasz érkezik leginkább azért, mert az SNI státusz 

megállapításával és intézménykijelöléssel kapcsolatos eljárások elhúzódnak, illetve 

nem tudnak a gyermekek állapotához igazodó, megfelelő intézményeket kijelölni. 

Ebben az évben emelkedett azon panaszok száma, amelyek a kötelező felvételt 

nyújtó vagy a kijelölt intézménybe való mindennapos utazással kapcsolatosak. A 

szociálisan egyre nehezebb helyzetbe kerülő családok számára növekvő terhet jelent 

az utazások finanszírozása, a személyes kísérés miatt kieső idő. Az ápolási díj csekély 

összege miatt csak kevés család vagy egyedülálló szülő engedheti meg magának, hogy 

ne vállaljon munkát. Az önkormányzatok és a KLIK, mint óvoda és iskola fenntartók 

számos esetben csak jogi lépések megtétele után hajlandóak megoldani egy-egy autista 

gyermek utaztatását, esetleges kísérését. Sok esetben az önkormányzatok és a KLIK 

területi szervei sincsenek tisztában az SNI gyermekekkel kapcsolatos feladatellátási 

kötelezettésükről és annak módjáról. 

Ebben az évben különösen sok volt a pénzbeli ellátásokkal kapcsoaltos probléma. 

Leszürhető ebből, hogy a szakértői bizottságok nincsenek tisztában az autizmus 

jellemzőivel és azzal, hogy az érintett személy életvezetését, életminőségét még akkor 

is súlyos mértékben befolyásolják az autizmusból adódó nehézségek, ha egyébként 

értelmi fogyatékosság nem társul. A jelenlegi, az egészségkárosodást százalékos 

mértékben meghatározó minősítő rendszer gyakorlatilag nem alkalmas ezen 

problémák értékelésére. Megoldatlan főleg az olyan személyek helyzete, akik 

viszonylag jól funkcionálnak, ám szociális, kommunikációs készségeik miatt mégsem 
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képesek tartósan munkát vállalni, ezért egészségi állapotuk alapján nem jogosultak 

semmilyen pénzbeli ellátásra, viszont a munkaerőpiacon sem képesek helytállni. 

Jogsegélyszolgálatban jelentkező ügyek: jogsérelmek nagy része a korábbi évekhez 

hasonlóan tehát az oktatási, nevelési feladatok ellátásával kapcsolatosak. Az autizmus 

szempontokat figyelmen kívül hagyó szakértői vizsgálatok vonatkozásában felmerülő 

problémák, a megváltozott munkaképességű munkavállalók ellátásai, rokkantsági 

járadék, ápolási díj, családi pótlék és fogyatékossági támogatás, parkolási kártya 

stb. jogosultsági ügyek, bentlakásos szociális intézmények szolgáltatásainak 

hiányosságaiból adódó jogviták voltak. Néhány esetben megkeresés érkezett a 

gondnokság és támogatott döntéshozatal jogintézményeivel és a gondnokság alá 

helyezési eljárással kapcsolatban is, tájékoztatás kérése céljából. Komoly problémát 

jelent, hogy a támogatott döntéshozatal intézményéről az érintetteknek nincs 

információjuk, és a gyámhivatalok sem erről, sem pedig a gondoksággal kapcsolatos 

kötelező felülvizsgálati eljárások lefolytatásának menetéről sem tájékoztatják őket. 

Három autizmussal élőket támogató civil szervezet is jelentkezett, akinek létesítő 

okirat módosítással kapcsolatban nyújtottunk jogi segítséget, illetve civil szervezet 

alapítására voantkozóan is több alkalommal kértek jogi tanácsot. 

Számokban: Összesen 179 regisztrált jogi segítséget vagy tanácsadást igénylő 

esetben fordultak a jogsegély szolgálathoz. Több esetben vállalt a jogászunk jogi 

képviseletet kisebb jelentőségű jogvitákban, melynek eredményeképpen néhány 

levélváltást követően rendeződött az ügy. Számtalan esetben segített megfogalmazni 

szülői leveleket, beadványokat, illetve jogorvoslati kérelmeket, valamint személyes 

tanácsadásra is nagy számban került sor. 1 bíróság előtti ügy volt és van folyamatban, 

míg 1 esetben került sor az Egyenlő Bánásmód Hatóság előtti képviselet ellátásra, 

mely oktatással, utaztatással kapcsolatos és még nem született határozat. 1 

alkalommal vállalt jogászunk jogi képviseletet gyermekvédelmi ügyben. Jelenleg is 

számos bíróság és EBH előtti eljárás van folyamatban, melyekben a jogi háttérmunkát 

dr. Kálozi Mirjam végzi, ám a képviseletet általában a földrajzi távolság, megbízása 

időkorlátai vagy egyéb indok miatt nem tudja vállalni. Ezen ügyek nagy része 

valamely pénzbeli ellátás elutasításának peresítése. 

Jogszabály véleményezés: Előfordul, hogy az AOSZ tevékenységét érintő 

jogszabályok tervezetét az illetékes minisztériumok a közigazgatási egyeztetés során 

nem juttatják el számunkra, így a korábbi évekhez képest csökkent a jogszabály 

véleményezések száma. Ebben az évben az alábbi tervezeteket véleményeztük: 

 a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 

21.) EMMI rendelet módosításáról szóló előterjesztés 

 az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015-2018. évekre 

vonatkozó intézkedési tervrről szóló kormányhatározat 

 a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 

28.) Korm. rendelet módosításáról szóló előterjesztés 
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Érdekvédelmi munka: A FESZT munkájában is aktívan részt vettünk, így 

véleményeztük a BKK üzletszabályzatának módosítását, több szervezettel együtt UPR 

Ajánlásokat is tettünk. Az ENSZ fogyatékos emberek jogairól szóló egyezmény 

(CRPD) 24. Cikkéhez - mely az oktatáshoz való jogról szól – készülő általános 

kommentár szövegéhez is észrevételeket fogalmaztunk meg. Az ENSZ 

különmegbízott kérdőívére is válaszoltunk, továbbá észrevételeket tettünk a 

Budapesti Békéltető Testület 1/2015 számú ajánlásának tervezetéhez, melyek közül 

néhány javaslatunk az ajánlásba beépítésre került. Az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes 

Államtitkárságától a szekszárdi tagszervezetünkhöz érkezett felhívásra válaszul a 

civil szervezetekkel kapcsolatos jogi szabályozással kapcsolatban gyakorlati 

észrevétleket fogalmaztunk meg. 

Az Emberjogi Kerekasztal tagjaként több alkalommal részt vettünk a fogyatékos 

személyeket érintő munkacsoport ülésein. 

2015-ben két alkalommal keresett meg bennünket az alapvető jogok biztosa. Az 

egyik megkeresés témája a sajátos nevelési igényű, integráltan nevelhető, oktatható 

gyermekek fejlesztésével kapcsolatos vizsgálat volt, míg a másik a gondokság 

jogintézményével kapcsolatban kérte ki véleményünket. Válaszainkat az oktatási 

ügyek kapcsán az AJB 343/2015 számú jelentésébe is beépítette. 

Dr. Kálozi Mirjam továbbá 4 alkalommal – Salgótarján, Veszprém, Nagykanizsa, 

Kecskemét - tartott felnőtt érintetteket ellátó szülők számára tréninget, melyen az őket 

érintő jogi kérdésekről kaphattak tájékoztatást és amelynek célja a szülők 

önérdekérvényesítő képességének előmozdítása volt. (Felnőtt fogódzó) 

Egyéb: 2015.-ben 7 felhívás illetve rövid tájékoztató újságcikk készült dr. Kálozi 

Mirjam közreműködésével, mely írások megjelentek az Esőemberben illetve a 

Szövetség honlapjára is kikerültek. 

 
 
 

Forrásteremtés 
 
Az 1%-os kampányunk során több csatornán keresztül is próbáljuk megszólítani az 
adózókat. Leginkább az internet-nyújtotta lehetőségeket igyekeztünk kihasználni, a 
google hirdetési és a facebook hirdetési felületein keresztül. Az Szövetség attitűdje az 
volt, hogy nemcsak az AOSZ, hanem a tagszervezeteinek a munkájára is ráirányítja a 
figyelmet, ezért hoztuk létre a weboldalon ezt a felületetet: 
http://aosz.hu/tagszervezeteink/. Ezen a felületen tagszervezeteink adószámának és 
tevékenységének láthatóvá tételével az ő forrásteremtésüket is elő kívánjuk segíteni. 
 
 
 
 

http://aosz.hu/tagszervezeteink/


13 
 

Társadalmi szemléletformálás (3. számú részfeladat) 
 
Animátoraink 2015-ben az „Utazás az autizmus körül – lehet e autista gyermek a 

padtársam?” program keretében 73 szemléletformáló órát tartottak, szemléletformáló 
programjainkon összesen  788  fő vett részt . 
 
A 2015 évi szemléletformáló programjaink közül kiemeljük a következőket: 
Az AOSZ kezdeményezésére 2015. március 3-4-én az Autista Majorságok Hálózatával 
– ezen belül két miskolci szervezettel, a Miskolci Autista Alapítvánnyal és a Szimbiózis 
Alapítvánnyal közösen szerveztük meg az Autista Majorságok Miskolcon c. kétnapos 
programot az Alternatív Közgazdasági Gimnázium "Burkon kívül" 
szemléletformáló hetének keretében. A gimnázium 24 tanulója két tanár és az AOSZ 
koordinátorának kíséretében vett részt a programon, melyet az értékelő lapok alapján 
nagyon érdekesnek és hasznosnak tartottak a diákok. 
2015. május 27-én Esélyegyenlőségi Napon vettünk részt a Pető András Főiskola 
Humántudományi Intézetének Pedagógia Intézeti Tanszéke és a Főiskola Pedagógiai 
Intézetének a szervezésében.  
A BKK 2015.09.20. Európai Mobilitási Hét- Autómentes Hétvégéjén az AOSZ a 
FESZT felkérésére vett részt. A rendezvényen az AOSZ 3 animátora és a hálózat 
koordinátora biztosította a szemléletformáló programot. Budapesten az Andrássy 
úton tartott egész napos rendezvényen mintegy 300 ember volt jelen. Képek: 
 http://aosz.hu/galeria/2015-09-20-europai-mobilitasi-het-automentes-hetvege/ 
 
Ismeretterjesztő osztályfőnöki órák az autizmus spektrumról zavarról - Érzékenyítő 
Program 
2015. májusában Autisták Országos Szövetsége az Autizmus Alapítvány szakmai, 
szakértői együttműködésével animátori képzést hirdetett autizmussal élő személyek 
hozzátartozói, és a területen dolgozó szakemberek számára. A képzés célja: olyan - az 
autizmussal élők mellett elkötelezett – animátorok képzése, akik a képzés során 
képessé válnak a 12-18 éves korosztály (általános iskola felső tagozatos és középiskolás 
tanulók) részére interaktív szemléletformáló, érzékenyítő óra megtartására. Az 
ingyenes képzésre az ország egész területéről vártunk jelentkezőket. A 30 órás képzés 
2015. június 11 – 2015. június 13. között zajlott le, a 24 jelentkezőből végül 11 fő vett 
részt a képzésen. 
 
A megújuló animátorhálózatnak szakmai hálózati találkozót szerveztünk 2015. 
október 28-án, melyen 16 fő vett részt. Ezen megbeszéltük az AOSZ 
animátorhálózattal kapcsolatos terveit, az aktuális kérdéseket, valamint az új és régi 
animátorok is megismerkedtek egymással. 
Az Autizmus Világnapján (április 2.) a Parlament kupolája a már évek óta 
hagyománnyá vált módon kéken világított. Szerte az országban 29 városban 78 

esemény valósult meg ezen a napon 2015-ben. Az AOSZ az egységességet jelképező 
autizmus világnapi kampánylogót tett közzé, mely mindenki által szabadon 

használható.  
A honlapon és a facebook felületen népszerűsítettük az országos programokat, 
holnapunkon a galériában megtekinthetőek a fotók:  
http://aosz.hu/galeria/?gtag=88  
kampányoldal: http://aosz.hu/vilagnap2015/ 
összefoglaló oldal:  
http://aosz.hu/vilagnap2015/autizmus-vilagnap-2015-osszefoglalo/ 

http://aosz.hu/galeria/2015-09-20-europai-mobilitasi-het-automentes-hetvege/
http://aosz.hu/galeria/?gtag=88
http://aosz.hu/vilagnap2015/
http://aosz.hu/vilagnap2015/autizmus-vilagnap-2015-osszefoglalo/


14 
 

 
 

 
Képzési programok (2. számú részfeladat) 

 
 
A kétnapos Fogódzó és Felnőtt Fogódzó szülőtréningeket tagszervezeteinkkel közös 
szervezésben valósítottuk meg. A feladatok megosztását előre, egységes 
szerződésekben rögzítettük: a résztvevők és a helyszín megszervezése a képzésnek 
otthont adó tagszervezet feladata volt, a szakmai anyagot, az előadókat az AOSZ 
biztosította.  
 
1 Fogódzót valósítottunk meg Budapesten 19 fő részvételével. 
 
6 Felnőtt Fogódzót szerveztünk a következő városokban:  
Dunaújváros, Nagykanizsa, Veszprém, Tata, Kecskemét, Szeged.   
A Felnőtt Fogódzó tréningeken összesen 111 fő vett részt. 
 
 
1 Autizmus és szexualitás szülőtréninget szerveztünk önállóan.  
Erre Budapesten került sor 23 fő részvételével.  
 
Minden szülőtréningünkhöz az autizmus szakma legkiválóbb, legtapasztaltabb 
szakembereit kértük föl, így képzéseink mindegyike nagy sikert és elismerést aratott.  
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2016. február 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………….. 
Kővári Edit elnök 

 
 

 

 

 

 


