
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Beszámoló az AOSZ Iroda 2016. évi munkájáról 

 

 

 

Ügyvitel, az iroda operatív működtetése 

 

Az AOSZ iroda 2016-ban az elmúlt 3 évhez hasonlóan az elnök aktív, operatív irányításával végezte 

tevékenységét. 

2016-ban az Autisták Országos Szövetségének budapesti irodájában átlagosan 5,99 fő munkatárs 

dolgozott munkaviszonyban. Az AOSZ munkáját segítő önkéntes és közösségi szolgálatos 

munkatársak később kerülnek részletezésre. 

 

 

 

A szervezet stratégiai és demokratikus működésének biztosítása, a tagság létszáma 

 

Az Autisták Országos Szövetsége 2016-ban 3 alkalommal tartott közgyűlést (2016.02.06., 2016.05.14. 

2016.09.10.), 5 alkalommal tartott elnökségi ülést és több alkalommal hozott döntést elektronikus 

szavazás útján. A Felügyelő Bizottság az alapszabályban foglalt feladatait teljesítette.  

A Ptk. változásaiból adódó szervezeti átalakulás következtében a szövetség egyéni tagsága megszűnt 

(3439 egyéni tag kiléptetése megtörtént, 175 tagság iránt érdeklődő személy volt 2016-ban), az 

egyéni tagok képviselete a helyi tagszervezetekhez történő továbbirányítással biztosított.  

2016-ban 9 tagszervezet lépett be a Szövetségbe, 1 tagszervezet lépett ki, így 2016. végére 90 

tagszervezetünk lett, ebből 61 tagszervezet fizetett tagdíjat. 

 

 

 

 

AOSZ-kártya 

Cím 1053 Budapest, Fejér György utca 10. I. emelet 3. a. 
Telefon 061 354-1073 
Fax 061 302-0194 
E-mail info@esoember.hu 
Honlap www.aosz.hu 
Adószám 19025915-1-41 
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A 2013-ban bevezetett AOSZ kártyából 2016-ban 39 db-ot állítottunk ki. Ezen belül 29 db-ot új 

belépők részére, 10 db-ot régi tagoknak.  

 

2016-ban 6 új partnerrel írtunk alá AOSZ-kártya együttműködési megállapodást - a Lázár 

Lovasparkot üzemeltető CBA L és F Kft-vel, a Balatoni Bob Kft-vel, a „Zsuzsi” Erdei Vasút Nonprofit 

Kft-vel, a MACIVA Nonprofit Kft-vel, a Sobri Jóska Élményparkot üzemeltető „Reflex 2006” Kft-vel, a 

Kecskeméti Vadaskert Nonprofit Kft-vel -, és további 17 partnerrel folytatódott az egyeztetés a 

megállapodás aláírása érdekében. Az újabb, AOSZ-kártya alapján kedvezményt nyújtó partnerek 

bevonásával folyamatosan bővül az igénybe vehető szolgáltatások köre. 

 

 

 

Tagszervezeti hálózatok (érdekvédelmi részfeladat), tagszervezetek támogatása 

 

Autista Majorságok Hálózata (érdekvédelmi részfeladat) 

 

A majorháló tagszervezetei érdekében a következő ügyekben történtek az év folyamán egyeztetések: 

TIOP 3.2.4-13/1 pályázati konstrukcióval kapcsolatosan a megvalósítók a foglalkoztatással és a 

program fenntarthatóságával kapcsolatosan ütköztek nehézségbe: részben a finanszírozás 

nehézségei, részben az akkreditációs foglalkoztatási pályázattal kapcsolatos problémák miatt, 

melynek megoldásához a nyertes pályázók az államtitkárság támogatását megkapták. 

Egyeztetések történtek az autista személyeket ellátó szociális intézmények finanszírozásának 

nehézségei ügyében is. 

Az Autista Majorságok Hálózata részére az AOSZ 2016-ben egy alkalommal szervezett találkozót, 

(TIOP tájékoztató és Majorháló találkozó 2016. október 4. FSZK) ezen a megbeszélésen a fogyatékos 

emberek társadalmi integrációjával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos 

Szekeres Pál is részt vett. 

 

Vidéki tagszervezetek, AOSZ Info-Pont vidéki irodák (érdekvédelmi részfeladat) 

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 valósult meg. A projekt 

2016. április 30-án zárult le. 

2016-ban 6 szervezet csatlakozott a hálózathoz, így 19 tagszervezet volt a tagja. 

A hálózati szervezetek tagjainak érdekvédelmi tevékenységét 19 x 10 db “Láthatatlanok – Autista 

emberek a társadalomban” és 19 x 1 db „Fred R. Volkmar: Az autizmus kézikönyve” című könyv 

átadásával támogattuk.  

A vidéki hálózat érdekvédelmi és közösségépítő munkája honlapunkon pontosan nyomon követhető: 

http://aosz.hu/halozatosodas-projekt-a-ncta-tamogatasaval/ 

 

Az előzőekben említett közel 20 tagszervezettel folytatott szervezetfejlesztési folyamat 

eredményeként indult el az a fejlesztés, melynek során 6 szervezet pályázat útján nyerte el a 

lehetőséget a vidéken megnyílt AOSZ Info-Pont irodák működtetésére.  



Az irodák november-decemberben nyíltak meg. A pályázatot az AOSZ szeptemberben írta ki: 

http://aosz.hu/aosz-info-pont-palyazat-2016/ 

A nyertes szervezetek Vésztő, Szeged, Salgótarján, Veszprém, Székesfehérvár, Nagykanizsa 

városokban nyújtják az AOSZ szolgáltatásait személyes ügyfélszolgálat keretében helyben, valamint 

kapcsolatépítéssel segítik a korszerű autizmus ismeretek terjesztését a szolgáltatásokban. 

Munkájukat egységes protokoll (kézikönyv), komolyszakmai felkészítés, rendszeres szupervízió és 

szigorú ellenőrzés mellett végzik. 

A pályázat keretében 1 080 000 forint támogatást kapott a 6 szervezet az irodák létrehozására, 

valamint további forrásokkal segítette az AOSZ a bemutatkozást biztosító információs felületek, 

nyomdai szóróanyagok készítését, mely egységes arculatot biztosít. 

6x50 + 200 db (összesen 500 db) sötétkék színű AOSZ Info-Pont szilikon karkötő 

6x50 + 200 db (összesen 500 db) fém AOSZ Info-Pont kulcstartó 

6x50 + 200 db (összesen 500 db) fehér-ezüst színű AOSZ Info-Pont toll 

6x4+ 6 db (összesen 30 db) fehér színű AOSZ Info-Pont logóval ellátott kendő 

6x10 + 40 db (összesen 100 db) fehér színű AOSZ Info-Pont logóval ellátott papírtáska 

6x1+2 (összesen 8 db) AOSZ Info-Pont roll-up  

6x400 db AOSZ Info-Pont “leporello” szóróanyag 

6x15 db, A3 méretű AOSZ Info-Pont plakát  

6x30 db, A2 méretű AOSZ Info-Pont plakát 

6x1 db A2 méretű (46x64 cm) plakátkeret 

http://aosz.hu/aoszinfopontok/ 

http://aosz.hu/hamarosan-nyilnak-az-aosz-info-pontok-ime-a-nyertes-szervezetek/ 

A közös érdekvédelmi tevékenység biztosításához és az elszámolást segítő adminisztrációhoz közös 

kollaborációs felület, egységes e-mail cím került kifejlesztésre, valamint a kommunikációhoz külön 

weboldal jött létre az AOSZ Info-Pont irodák számára. 

Weboldal:  www.aoszinfopont.hu  

Levelezéshez: varosnev@aoszinfopont.hu e-mail fiók 

 

Az AOSZ Info-Pont irodák munkatársainak feladatvállalását felkészítési folyamat előzi meg, melyet 

szakmai stratégiai partnereinkkel közösen dolgoztunk ki és valósítunk meg: 

AOSZ Info-Pont irodát működtető szervezetek találkozói: 

2016.10.18. nyertes szervezetek munkatalálkozója, szerződés aláírás AOSZ iroda 

képzési napok: 

2016.11.10. Együttműködést, kommunikációt, tárgyalástechnikát segítő ismeretek és készségek 

fejlesztése tréning 

2016.12.01. Együttműködést, kommunikációt, tárgyalástechnikát segítő ismeretek és készségek 

fejlesztése vezetői tréning (más tagszervezetek vezetőinek is nyílt) 

2016.12.05-06. Autizmus alapismeretek, evidencia alapú terápiák áttekintése, autizmus szempontú 

akadálymentesítés – képzés 

 

Az AOSZ Info-Pont irodák az demokratikus működésben is fontos szerepet töltenek be a jövőben. A 

vezetőség a tagszervezetekkel való szorosabb együttműködést és az autista személyekkel és 

családjaikkal való közvetlen kommunikációt az irodák által szervezett régiós találkozók 

megvalósításával, kihelyezett elnökségi ülésekkel biztosítja. 

 

http://aosz.hu/aosz-info-pont-palyazat-2016/
http://aosz.hu/aoszinfopontok/
http://aosz.hu/hamarosan-nyilnak-az-aosz-info-pontok-ime-a-nyertes-szervezetek/
http://www.aoszinfopont.hu/
mailto:varosnev@aoszinfopont.hu


Az egységes arculatot az alábbi vizuális elemek biztosítják minden kommunikációs felületen: 
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Találkozók, rendezvények 

 

A vidéki hálózati tevékenységben együttműködő tagszervezetek részére az AOSZ 2016-ban több 

találkozót szervezett: 

NCTA munkatalálkozók: 2016.01.09. Budapest, 2016.02.13. Budapest 

NCTA projektzáró rendezvény: 2016. április 23. Siófok 

http://aosz.hu/galeria/ncta-projektzaro-rendezveny-siofok-2016-04-23/ 

 

Az Autizmus Világnapján (április 2.) az előző években hagyománnyá vált Parlament kupolájának 

kékre világításától eltérően 2016-ban a Szabadság-szobor ragyogott kéken. A Szabadság-szobor kékre 

világítását dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke támogatta. (Light It Up Blue - Ragyogj Kéken! 

kampány), az EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért felelős államtitkára és helyettes 

államtitkára, valamint Fogyatékosságügyi Főosztálya pedig az EMMI épületének kékre világításával 

csatlakozott a kampányhoz. Szerte az országban 28 városban több, mint 50 esemény valósult meg 

ezen a napon 2016-ban. http://aosz.hu/galeria/?gtag=107 

Az AOSZ az egységességet jelképező autizmus világnapi kampánylogót második alkalommal tette 

közzé az országos kampányban résztvevő tagszervezetek számára. Ez a logó minden résztvevő által 

szabadon használható. http://aosz.hu/vilagnap2016/ 

Az AOSZ 2016-ban az Autizmus Világnapjára a ‘Nők kékben’ szabadtéri fotókiállítás megnyitójával 

készült, mely a Család-barát Ország 2015 programjában valósult meg, Novák Katalin, család- és 

ifjúságügyért felelős államtitkár fővédnökségével. 

https://www.facebook.com/events/1544566685872666/ 

Ezzel párhuzamosan az AOSZ éttermek bevonásával, Autsense Éttermek kampányával hívta fel a 

társadalom figyelmét autista társainkra, speciális szükségleteikre, melynek népszerűsítését Buday 

Péter sztár chef vállalta el. A kampányhoz országosan 18 olyan étterem csatlakozott, mely 

felhívásunknak eleget tett és fontosnak tartotta az autizmussal kapcsolatos szemléletformálást és az 

autista személyek egyenlő esélyeit a szolgáltatásokhoz való hozzáférésben. 

https://www.facebook.com/events/198759360502878/  

Összefoglaló a 2016. évi autizmus világnapról:  

http://aosz.hu/osszefoglalo-a-2016-evi-autizmus-vilagnapjarol/ 

http://aosz.hu/nehany-napra-iden-is-kekbe-borult-az-orszag-az-autistakert/ 

 

AOSZ NAP 2016 - Jólétben, jól létben autizmussal 

Időpont: 2016. november 26.  

Helyszín: Premier Kultcafé (1085 Budapest, Üllői út 2-4.) 

Tematikus beszélgetésekkel, új nézőpontokkal, az autista emberek életminőségét is meghatározó 

témákkal bővült a résztvevők ismerete a 2016-os AOSZ napon. A rendezvény első részében az autista 

személyek jólétét, boldogulását meghatározó szemléletről és tényezőkről, valamint a munkavállalási 

tapasztalatokról beszélgettek a vendégek, míg a délutáni kerekasztal beszélgetéseken a XI. Autism-

Europe Nemzetközi Kongresszus tapasztalatait osztották meg egymással a résztvevők. A nap során az 

élethosszig tartó, autizmus specifikus felmérésekkel, valamint azok komplex eredményeinek 

elemzésével foglalkozó Autism Process rendszerét mutatta be előadásában külföldi előadónk, Dale 

Pickles, a Bsquared igazgatója. Az AOSZ az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti 

Együttműködési Alap, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, valamint az Abigél Közhasznú Egyesület 

https://www.facebook.com/events/198759360502878/
http://aosz.hu/osszefoglalo-a-2016-evi-autizmus-vilagnapjarol/
http://aosz.hu/nehany-napra-iden-is-kekbe-borult-az-orszag-az-autistakert/


és az Autistic Art – Mosoly Otthon Alapítvány – támogatásával idén mindösszesen 61 főt segített az 

edinburghi kongresszuson való részvételhez, ennek köszönhetően a délutáni programon a legújabb 

ismeretek, kutatási eredmények, szemléletmódbeli beszámolók hangozhattak el. Itt mutatkozhattak 

be az érintettek számára először az AOSZ vidéki irodái is, az AOSZ Info-Pontok is, melyek az érintett 

családokhoz elérhető közelségbe viszik az AOSZ szolgáltatásait. 

Az eseményt Dr. Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztériuma oktatásért felelős államtitkára 

nyitotta meg. A rendezvényre az előregisztráció során a korábban tapasztaltakhoz mérten rekord 

számú résztvevő jelentkezett (266 fő). Az évente megrendezésre kerülő “autizmus börzén” 22 

partner (szervezetek, vállalkozók, könyvkiadók) vett részt.  

http://aosz.hu/aosz-nap-2016-joletben-jol-letben-autizmussal/ 

facebook esemény: https://www.facebook.com/events/1798799760398977/ 

beszámoló hír: http://aosz.hu/joletben-jol-letben-autizmussal-aosz-nap-216-kepes-beszamolo/ 

fotógaléria: http://aosz.hu/galeria/2016-11-26-aosz-nap-2016/ 

 

 

 

 

Pályázatok  

 

„Tartalmas Pihenés”2016 (érdekvédelmi részfeladat) 

Az Autisták Országos Szövetsége 2016-ban is meghirdette tagszervezetei részére autista gyermekeket 

és felnőtteket fogadó nyári napközbeni vagy bentlakásos tábor megszervezésének támogatásához a 

pályázatot. A pályázat olyan programokat támogatott, amelyek tehermentesítik a családokat nyári 

szünidőben és az autizmussal élő gyermekek és felnőttek számára speciális szükségleteiknek 

megfelelő időtöltést nyújt. 

A pályázat célja a 2016. június 16. – augusztus 31. között megvalósuló nyári táborok pályázati 

rendszerben, évi egy alkalommal történő támogatása. Pályázók köre a rendezett tagsági viszonnyal 

rendelkező AOSZ tagszervezetek voltak. A tervezett keretösszeg: 1 200 000 forint, mely 10 szervezet 

és minimum 60 fő támogatását célozta meg. A „Tartalmas Pihenés 2016” pályázati felhívásra 

beérkezett 11 db pályázatból összesen 101 fő autizmussal élő gyermek illetve fiatal/ felnőtt 

pihenése valósult meg 50 kísérővel. 

http://aosz.hu/palyazati-felhivas-tartalmas-pihenes-2016/ 

http://aosz.hu/a-tartalmas-pihenes-2016-palyazat-nyertesei/ 

 

Családbarát Ország 2015  

CSP-CSBO-15-B-22808 

A Családbarát Ország 2015 keretében megvalósult szemléletformáló „Nők Kékben” programunk 

kiemelt célként tűzte ki az autizmusban érintett családok – ezen belül is a nők bemutatását a 

munkában, családban, a közvetlen környezetükben vagy a szélesebb társadalomban. A programot 

Nők kékben címmel a Családbarát Ország 2015 pályázat támogatásával hirdettük meg, a pályázók 

közül a fotózáson szereplő 5 családot szakmai zsűri választotta ki, valamennyi jelentkező - 24 

autizmusban érintett család - könyvjutalmat kapott. Az Autizmus Világnapja alkalmából április 2-án 

megnyíló fotókiállítás és az abból készülő vándorkiállítás az AOSZ országos „Ragyogj kékben!” 

kampányának része volt, amely Budapesten a Madách téren nyílt meg, azóta több vidéki helyszínen 

került megrendezésre. A „Nők kékben” program szakmai kivitelezője Komka Péter, az MTI 

http://aosz.hu/aosz-nap-2016-joletben-jol-letben-autizmussal/
https://www.facebook.com/events/1798799760398977/
http://aosz.hu/joletben-jol-letben-autizmussal-aosz-nap-216-kepes-beszamolo/
http://aosz.hu/galeria/2016-11-26-aosz-nap-2016/
http://aosz.hu/galeria/2016-11-26-aosz-nap-2016/
http://aosz.hu/galeria/2016-11-26-aosz-nap-2016/
http://aosz.hu/palyazati-felhivas-tartalmas-pihenes-2016/
http://aosz.hu/a-tartalmas-pihenes-2016-palyazat-nyertesei/


fotóriportere.  

Pályázati felhívás: http://aosz.hu/wp-content/uploads/2016/03/P%C3%A1ly%C3%A1zati-

felh%C3%ADv%C3%A1s-Keress%C3%BCk-a-_N%C5%91k-k%C3%A9kben_-arcait.pdf 

Esemény : http://aosz.hu/nok-kekben-fotokiallitas-a-madach-teren/ 

 

KAP 2016 

A „Nők kékben” programmal az AOSZ bekerült a Magnet Bank „KAP” programjába is, így a KAP2016 

pályázat támogatásából megpályáztatta vidéki tagszervezeteit. A KAP program keretében az 

eredetileg a Madách téren megrendezett fotókiállítás a fővárosi bemutatót követően további 8 

helyszínen került megrendezésre vándorkiállítás formájában Siófokon, Székesfehérváron, 

Salgótarjánban, Kozármislenyben, Nagykanizsán, Székelyudvarhelyen, Szegeden, Szekszárdon, és 

Kecskeméten. A tárlat soron következő állomásai Nyíregyháza és Pécs lesznek. A KAP program 

résztvevői azok a tagszervezetek lehetnek, akik vállalják a kiállítás szervezését és azt, hogy szélesebb 

körben terjesztik a kiállítás üzenetét, eszmeiségét. Hangsúlyt fektet az AOSZ arra, hogy a pozitív 

üzenetű kiállítás minél nagyobb nyilvánosságot és sajtóvisszhangot kapjon az országos, a helyi és 

regionális média felületein is.  

Pályázati felhívás: http://aosz.hu/wp-content/uploads/2016/03/N%C5%91k-k%C3%A9kben_-

Felh%C3%ADv%C3%A1s-tagszervezeteknek.pdf 

Esemény : http://aosz.hu/nok-kekben-vandor-fotokiallitas/ 

 

A XI. NEMZETKÖZI AUTISM-EUROPE KONGRESSZUS rendezvényen való részvétel támogatása, 5665-

8/2016/KOIR pályázat 

Az Autism-Europe háromévente rendez tagszervezeteivel együttműködve nemzetközi kongresszust. 

A XI. Nemzetközi Autism-Europe Kongresszust (XI Autism-Europe International Congress) a skóciai 

The National Autistic Society rendezte meg Edinburgh-ban, 2016. szeptember 16. és 18. között. Az 

Autisták Országos Szövetsége 2016. július 28.-án az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

támogatásával pályázatot hirdetett meg a Kongresszus magyar résztvevőinek a kiutazásával és 

részvételével kapcsolatos költségek megtérítésére, 9 millió forint keretösszegben. A pályázók köre az 

autizmus területén tevékenységet végző szakemberek, az autizmus területén tevékenységet végző 

civil szervezetek delegáltjai, valamint autista felnőttek. A költségtérítés keretösszege fejenként 

maximum 300.000,- Ft volt, ami utazási- és szállásköltségre, valamint a Kongresszuson történő 

részvétel regisztrációs díjának kiegyenlítésére volt felhasználható. A pályázati összegből az AOSZ 

végül 37 fő rendezvényen való részvételét támogatja, amelyből 24-en a magyarországi autizmus-

kutatás és fejlesztés területéről résztvevő szakemberek, 11 fő a civil szervezetek által delegált 

résztvevő és két autizmusban érintett fiatal felnőtt. A program résztvevői szakmai napokon osztották 

meg tudásukat a hazai érdeklődőkkel öt budapesti és vidéki helyszínen: 

http://aosz.hu/a-xi-nemzetkozi-autism-europe-kongresszuson-szerzett-tudas-atadasa/ 

A kongresszuson megszerzett tudás a különböző hazai konferenciákon mintegy 350 fő számára került 

átadásra, és az írásos beszámolók, cikkek, riportok az Esőemberen keresztül 1800 érintett családhoz 

jutottak el. 

 

 

 

 

Információs szolgáltatás (érdekvédelmi részfeladat) 

http://aosz.hu/wp-content/uploads/2016/03/P%C3%A1ly%C3%A1zati-felh%C3%ADv%C3%A1s-Keress%C3%BCk-a-_N%C5%91k-k%C3%A9kben_-arcait.pdf
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2016/03/P%C3%A1ly%C3%A1zati-felh%C3%ADv%C3%A1s-Keress%C3%BCk-a-_N%C5%91k-k%C3%A9kben_-arcait.pdf
http://aosz.hu/nok-kekben-fotokiallitas-a-madach-teren/
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2016/03/N%C5%91k-k%C3%A9kben_-Felh%C3%ADv%C3%A1s-tagszervezeteknek.pdf
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2016/03/N%C5%91k-k%C3%A9kben_-Felh%C3%ADv%C3%A1s-tagszervezeteknek.pdf
http://aosz.hu/nok-kekben-vandor-fotokiallitas/


 

Az Esőember c. folyóirat 4 alkalommal jelent meg, március, június, szeptember, december 

hónapokban, 20 oldal terjedelemben, lapszámonként 1850 példányban.  

8 db Havi Hírlevél, 4 db Rendkívüli Hírlevél, 4 db Tagszervezeti Hírlevél, 10 alkalommal 

Pályázatfigyelő Hírlevél és 1 alkalommal az elnökség munkáját bemutató év végi hírlevél készült és 

került kiküldésre az év folyamán. 

 

InfoCentrum szolgáltatás és Jogsegélyszolgálat  

Az InfoCentrum (érdekvédelmi részfeladat) szolgáltatás keretében összesen 842 megkeresés 

érkezett az AOSZ irodába 2016. évben. Ezen belül 538 e-mailben, 304 megkeresés pedig telefonon, 

kisebb részben postai levélben, néhány esetben személyesen.  Az összes megkeresés-számon (842) 

belül 201 volt azon esetek száma, ahol a korrekt válaszhoz, a megoldás megtalálásához jogi 

segítségre volt szükség. (A Jogsegélyszolgálat részletes működésének bemutatása a Jogi tevékenység 

c. fejezetben található.)   

 

Az InfoCentrum szolgáltatás és Jogsegélyszolgálat során beérkező megkeresések tematikai 

összetételét az alábbi ábra szemlélteti. 

 



 
 

 

Az Információs Centrum szolgáltatásban nyújtott információ átadása érdekében, valamint a vidékre 

történő kihelyezés (4. sz. részfeladat) érdekében két on-line felületet fejlesztett és működtet az 

AOSZ. Az egyik kereső felület intézmények és szolgáltatások keresésére szolgál, a másik felület a jogi 

szempontú ügyintézést segíti. A kereső felületek több tagszervezetünk oldalán elérhetőek. Az 

adatbázis az AOSZ szerverén található, azt az AOSZ frissíti, tartalmáért az AOSZ felel.  

Intézmény és szolgáltatás kereső: http://aosz.hu/intezmenykereso/ 

On-line jogi iránytű: http://aosz.hu/jogi-iranytu/ 

 

Az új szolgáltatások megalapozásához, a meglévők frissítéséhez, a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központtal való együttműködés folytatásához és az érdekvédelmi munkához az Oktatási Hivatal KIR 

rendszerétől kértünk adatokat.  

http://aosz.hu/intezmenykereso/
http://aosz.hu/jogi-iranytu/


 

Mentorszülő hálózat (érdekvédelmi részfeladat) 

A mentorszülő hálózat működtetése keretében 2016-ban 1 találkozóra került sor (2016.04.23. Siófok 

- a 3 hálózat összeismertetése) 20 fő részvételével, melyet a hálózat 2 trénere bonyolított le. 

A 48 képzett mentorszülőből 2016-ban 38 mentorszülő jelezte aktivitását, 11 írt alá önkéntes 

szerződést.  

 

Kiadványok (érdekvédelmi részfeladat) 

Az autizmus okozta furcsa viselkedések során kialakuló nehéz helyzetben a szülők ún. BOCS kártyát 

használnak, mely igen népszerű, ezzel a kártyával gyorsabban és hitelesebben tudják tájékoztatni a 

körülöttük lévő embereket az autizmusról a szülők. Ebből a kártyából 2016-ban 2.900 db-ot 

nyomtattunk. 

AOSZ Info-Pontok tevékenységét ismertető leporelloból 2400 db készült, irodánként 400 db.  

Az autizmus tüneteit bemutató Szórólapból (kutyanyelv) 3.000 db-ot nyomtattunk, nagyrészt szintén 

az AOSZ Info-Pont irodák ellátásához. 

AOSZ Info-Pont névjegykártyákat készítettünk a vidéken megnyílt irodák részére, irodánként 100-100 

db-ot. 

 

 

 

 

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. A FESZT elnökségén belül leginkább az Intézményi 

Férőhely Kiváltással kapcsolatos feladatokban vállal aktív közreműködést. 

Stratégiai együttműködési megállapodásban együtt dolgozunk az ELTE Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Karral valamint az Autizmus Alapítvánnyal. Stratégiai partnereink szakemberei 

fölbecsülhetetlen értékű támogatást jelentenek az AOSZ hitelességének, megbízhatóságának 

biztosításában az érintetteknek, a családoknak, a szolgáltatást nyújtóknak való megbízható szakmai 

útmutatás, valamint a döntéshozókkal, kormányzati, szakmai és érdekvédelmi szervezetekkel 

folytatott tárgyalásainkhoz biztosított szakmai háttér nyújtásával. 

Az AOSZ 2016-ban belépett a Nemzeti Betegfórumba, ahol két szekcióban vagyunk jelen 

(idegrendszeri és pszichiátriai betegségek).  

Az AOSZ érdekvédelmi szervezetként folyamatosan sürgette az „Autizmusról/autizmus spektrum 

zavarokról szóló egészségügyi szakmai irányelv” frissítését, tanácskozási joggal részt vett a dr. Balázs 

Anna és dr. Stefanik Krisztina által vezetett irányelvfejlesztő munkacsoport megbeszélésén, ill. 

írásbeli észrevételeket tett a frissített szövegváltozathoz. 

 

Együttműködés kezdődött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal az autista személyek 

szociális intézményi ellátásában való szakmai fejlesztések érdekében, mellyel párhuzamosan 

szolgáltatásfejlesztési szakmai háttéranyag kidolgozása is folyamatban van. A szakmai háttéranyag 

készítésébe bevonja az AOSZ a hazai civil szolgáltatók szakmai tapasztalatait, a nemzetközi 

szakirodalom tapasztalatait, figyelembe veszi az állami ellátórendszer és a jogszabályi környezet 



kereteit, valamint az intézményi kiváltás mentén megjelenő szakmapolitikai irányokat, összhangban 

az autista személyek speciális szükségleteivel. 

 

Autizmus munkacsoport kezdte meg működését az EMMI Köznevelésért Felelős államtitkárságán az 

AOSZ kezdeményezésére, mely 2016-ban 1 alkalommal ült össze a köznevelés területén 

tapasztalható hiányosságok, megoldandó feladatok feltárására és orvoslására. 

 

 

 

 

Nemzetközi kapcsolatok (érdekvédelmi részfeladat) 

 

Az AOSZ 1 fő delegálttal képviselteti magát az Autism-Europe európai érdekvédelmi szervezetben, 

2016-ban 3 alkalommal utazott külföldre közgyűlésre, vezető testületi ülésre. A FESZT 

tagszervezeteként az EDF munkájában közvetetten részt vesz.  

 

 

 

 

Jogi tevékenység 

 

A jogsegélyszolgálatot 2016-ban is dr. Kálozi Mirjam ügyvéd vezette. Az Infocentrum összes 

megkereséséből 201 esetben jogi segítségnyújtásra volt szükség. A jogsegély-ügyek tematikai 

összetételét az alábbi ábra szemlélteti. 

 



 
 

Az ábrából kiolvasható, hogy a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is nagyon rossz helyzetben 

vannak mind az integrálható, mind pedig a külön nevelésben, oktatásban részesített SNI autista 

gyermekek. Gyakori probléma, hogy az érintettek nem kapják meg a szükséges fejlesztéseket, mely 

többek között az autizmussal kapcsolatos szakmai tudás és a szakemberek hiányára vezethető vissza, 

továbbá arra, hogy az oktatási intézmények a pedagógiai szakszolgálatok által adott szakértői 

véleményekben foglaltakat nem biztosítják, forráshiányra vagy arra hivatkozással, hogy az abban 

foglaltak “csak javaslatnak” tekintendők, nem kötelező érvényűek. 

A pedagógiai szakszolgálatok működésére vonatkozóan is még mindig számos panasz érkezik 

leginkább azért, mert eljárásaik elhúzódnak, illetve nem tudnak a gyermekek állapotához igazodó, 

megfelelő intézményeket kijelölni, mely a középfokú iskolák (szakképzés) esetén fokozott 

problémaként jelentkezik. Továbbra is nagy gondot okoz a kötelező felvételt nyújtó vagy a kijelölt 

intézménybe való mindennapos utazás megszervezése. 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 mellett csak kevés család vagy egyedülálló szülő engedheti 

meg magának, hogy ne vállaljon munkát, amennyiben erre egyáltalán lehetősége adódik. 

 



Továbbra is nagy számban fordulnak elő az alábbi ellátásokkal kapcsolatos jogi problémák: 

megváltozott munkaképességű munkavállalók ellátásai, rokkantsági járadék, ápolási díj, családi 

pótlék és fogyatékossági támogatás, parkolási kártya stb. Ezen ügykörökben a legnagyobb 

problémát az jelenti, hogy az egészségkárosodás mértékének meghatározásakor az autizmus 

egészségkárosító hatását a szakértői szervek nem tudják megfelelően értékelni autizmus szaktudás 

hiányában. Az esetek kisebb számában egyéb vonatkozásban jogsértő a határozat. Parkolási kártya 

ügyekben továbbra is gyakran előfordul, hogy már a kérelem személyes beadását utasítja el a hivatal 

mondván, hogy autizmusra hivatkozással nem jár az igazolvány, vagy az igénylő “papírjai” nem 

megfelelőek.  

 

Növekvő számban jelentkeztek megkeresések a gondnokság és a támogatott döntéshozatal 

jogintézményeivel, valamint a vonatkozó eljárásokkal kapcsolatban. Ugyanakkor örömmel 

tapasztaljuk, hogy most már érkeznek kifejezetten arra irányuló kérések is, hogy adjunk 

szempontokat annak eldöntéséhez, hogy a gondnokságot vagy a támogatott döntéshozatalt 

válasszák-e.  

 

Újabban egyre gyakrabban jelennek meg az oktatási-nevelési intézmények jelzése alapján 

meginduló gyermekvédelmi ügyek is, melyekre az érintett gyermekek kirívó, az oktatási-nevelési 

intézmény által kezelhetetlen magatartása vagy nagyszámú hiányzása miatt kerül sor. Ezek az esetek 

a fenti diagrammon külön nem kerültek megjelenítésre, ám az “oktatás” címkével ellátott ügyek egy 

részét ezek teszik ki. Több alkalommal kezdeményezte az AOSZ elnöke esetkonferencia összehívását 

a gyermek jogainak védelme érdekében. 

 

2016-ban 1 autizmussal élőket támogató civil szervezet jelentkezett a jogsegélyszolgálaton, akinek 

létesítő okirat módosítással kapcsolatban nyújtottunk jogi segítséget. 

 

Számokban: Összesen 201 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 tanácsadásokra is sor került.  

3 bíróság előtti ügy volt és van folyamatban, amelyben jogi képviseletet lát el jogászunk, további 4 

bírósági ügyben folyamatos beadvány készítéssel, tanácsadással segítette a hozzánk fordulókat, míg 

1 esetben került sor az Egyenlő Bánásmód Hatóság előtti képviselet ellátásra, mely még az előző 

évben indult és 2016-ban zárult le. 1 alkalommal vállalt jogászunk jogi képviseletet gyermekvédelmi 

ügyben, 1 alkalommal pedig egy rendkívüli haláleset kivizsgálása ügyében. Külön kiemelendő, hogy 

2016-ban egy egyedi megkeresésre induló ügyben végül jogszabály módosítást értünk el, mely 

2017. január 01. napján lépett hatályba, és amelynek tárgya a fogyatékossági támogatás alapján járó 

hatósági igazolvány adattartalmának az adatvédelmi szabályoknak megfelelő módosítása volt, 

mellyel kapcsolatban mind a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot, mind az 

EMMI-t is megkerestük. 1 alkalommal a Gazdasági Versenyhivatal előtt is eljárást indítottuk egy 

olyan terápiás módszerrel szemben, mely véleményünk szerint alkalmas az autizmussal élők és 

családtagjaik megtévesztésére, mivel minden tudományos alapot nélkülöz, ezért az érintettek 

megkárosításának veszélyével fenyeget.  

 



Jelenleg is számos hatóság és bíróság előtti eljárás van folyamatban, melyekben a jogi háttérmunkát 

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

egyéb körülmények miatt nem tudja vállalni.  

 

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: 

 az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásait érintő törvények módosításáról szóló előterjesztés 

 a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi 

férőhelyek kiváltásáról szóló 2016-2036 évekre vonatkozó módosított stratégiáról szóló 

kormány határozat előterjesztés 

 egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 

előterjesztés 

 

Érdekvédelmi munka: A FESZT munkájában 2016-ban is aktívan részt vettünk, melynek keretében 

többek között véleményeztük a BKK üzletszabályzatának metróról és kisföldalattiról készült fejezetét, 

a SINOSZ kezdeményezésére egyeztettünk a megváltozott munkaképességű munkavállalók jogosulti 

körének kiterjesztési lehetőségeiről, valamint a kitagolással kapcsolatosan egyebek közt az FSZK 

szakmai anyagára is észrevételeket tettünk. 

Az Emberjogi Kerekasztal tagjaként több alkalommal részt vettünk a fogyatékos személyek jogait 

érintő munkacsoport ülésein, valamint az Országos Fogyatékosságügyi Tanács ülésén is 

rendszeresen és aktívan részt veszünk. 

2016-ban az alapvető jogok biztosától megkeresést nem kaptunk, ám egy 2015 óta tartó ügy 

lezárult, melyben a kérelmezőt a beadvány megfogalmazásában jogászunk segítette és a pszichiátriai 

ellátás kapcsán került megállapításra az alapvető jogok sérelme. (AJB-4450/2016) 

 

Egyéb: 2016.-ban 4 rövid tájékoztató újságcikk készült dr. Kálozi Mirjam közreműködésével, mely 

írások megjelentek az Esőemberben illetve a Szövetség honlapjára is kikerültek. 

 

 

 

 

Forrásteremtés  

 

1%-os kampányunkban több kommunikációs csatornán próbáljuk elérni azokat az adózókat, akik 

szövetségünket támogatnák személyi jövedelemadójuk 1 %-val. Úgy tapasztaljuk, hogy 

legeredményesebbek az internet nyújtotta lehetőségek, elsősorban a Facebook, ill a Google hirdetés. 

2016-ban 25%-os felajánlás növekedés történt 2015-höz képest. 

 

 

 

 

 



Társadalmi szemléletformálás (érdekvédelmi részfeladat) 

 

Animátoraink 2016-ban az „Utazás az autizmus körül – lehet e autista gyermek a padtársam?” 

Program keretében 58 szemléletformáló órát tartottak. Szemléletformáló programjainkon összesen 

2084 fő vett részt. 

  

A 2016. évi szemléletformáló programjaink közül kiemeljük a következőket: 

2016. május 12-én a Szívből pattan! – Élő flipper játék és élménynap a fogyatékos gyermekekért 

című program keretén belül tartottak animátoraink előadást. A szemléletformáló órán 800 ember 

vett részt. 

  

Kiemelendő továbbá az Abigél Egyesület 2016. június 2-án megszervezett programja keretein belül 

megtartott szemléletformáló előadás, melyen 90 ember vett részt. 

  

A BKK 2016.09.17. Európai Mobilitási Hét- Autómentes Hétvégéjén az AOSZ a FESZT felkérésére vett 

részt. A rendezvényen az AOSZ animátorai és a hálózat koordinátora biztosította a szemléletformáló 

programot. A Budapesten, az Andrássy úton tartott egész napos rendezvényen több száz ember volt 

jelen. Képek: 

http://aosz.hu/galeria/2016-09-17-bkk-feszt-automentes-nap/ 

 

Ismeretterjesztő osztályfőnöki órák az autizmus spektrum zavarról - Érzékenyítő Program 

2016 novemberében az 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 képzésre az ország azon területéről vártunk jelentkezőket, 

amelyeket kisebb mértékben fedett le animátorhálózatunk. A 30 órás képzés 2016. december 12 – 

14. között zajlott le, a 21 jelentkezőből végül 14 fő vett részt a képzésen. 

  

Az animátorhálózatnak 2016. június 13-án szupervíziót szerveztünk az Autizmus Alapítvánnyal 

közösen. Ezen az alkalmon animátoraink megoszthatták tapasztalataikat, reflexióikat egymással és a 

szakemberekkel. Továbbá lehetőség nyílt megbeszélni az AOSZ animátorhálózattal kapcsolatos 

terveit, illetve az aktuális kérdéseket. 

  

 

 

 

Önkéntesség 

  

Önkéntesség: az AOSZ a 2016. évi munkája során 33 fő önkéntessel dolgozott, valamint összesen 14 

hallgatót fogadott az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karáról. 

Közösségi szolgálat keretein belül 2 fő hallgató dolgozott velünk (rendezvényeken és az AOSZ-

irodában). 

 

http://aosz.hu/galeria/2016-09-17-bkk-feszt-automentes-nap/


 

 

 

 

Képzési programok (érdekvédelmi részfeladat) 

 

A Felnőtt Fogódzó elnevezésű, korábban kétnapos szülőtréningünket 2016 februárjában 

háromnapos, 30 órás képzéssé alakítottuk, és felnőttképzési tevékenységként engedélyeztettük E-

001430/2016/D001 nyilvántartási számon. 

2016-ban összesen 3 db E-001430/2016/D001 jelű Felnőtt Fogódzó képzést valósítottunk meg 

Budapesten, Pécsett és Debrecenben, összesen 40 résztvevővel, akik közül 34-en szerezték meg a 

képzés sikeres elvégzését igazoló oklevelet. 

1 alkalommal Fogódzó képzést valósítottunk meg Nyíregyházán, 23 résztvevővel. 

1 alkalommal Autizmus és Szexualitás c. tréninget tartottunk Budapesten, 15 résztvevővel. 

 

Az előadók minden képzésen az autizmus szakma és érdekvédelem elismert, kiválóan képzett 

képviselői voltak, pedagógus, gyógypedagógus, gyermekpszichiáter, jogász végzettséggel illetve 

érintett szülőként vagy érdekvédőként szerzett többéves tapasztalattal. 

 

 

 

 

Kelt: Budapest, 2017. február 25. 
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