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Felügyelő bizottsági jelentés 

a 2017. 05. 13-án tartandó közgyűlésre 

 

A jelentés kiterjed a szervezet: 

 Elnökség beszámolójára, 

 2016. évi egyszerűsített pénzügyi beszámolójára és közhasznúsági jelentésére, 

 Löffler András bejegyzett könyvvizsgáló jelentésére. 

 

1.) Az elnökségi beszámolóhoz 

 Az AOSZ saját éves munkaterveit az Országos Autizmus Stratégia (OAS) és az Országos 
Fogyatékosságügyi Program (OFP) alapján készíti el és ezen dokumentumok 
iránymutatása alapján végzi érdekvédelmi munkáját. 

 
 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 39 AOSZ kártya került kiállításra, 6 új elfogadóhellyel kötött szerződést és 

további 17 lehetséges partnerrel folytat egyeztetést a Szövetség. 

 

 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 



 Az Autista Majorságok Hálózata részére egy alkalommal szervezett az AOSZ találkozót 
és a tagszervezetek érdekében több alkalommal folytatott egyeztetést az EMMI-vel  
pl. a TIOP 3.2.4 -13/1 pályázati konstrukció megvalósítása során felmerülő nehézségek 
megoldásához kérték a szakállamtitkárság  segítségét.  
Egyeztetések történtek az autista személyeket ellátó szociális intézmények 

finanszírozásának nehézségei ügyében is. 

 

 A Norvég Civil Támogatási Alaphoz benyújtott sikeres pályázati program keretében 6 

vidéki városban (Vésztő, Szeged, Salgótarján, Veszprém, Székesfehérvár, 

Nagykanizsa) nyílt AOSZ Info-Pont Iroda.  A cél az, hogy minden autizmusban érintet 

személy a lakóhelyéhez legközelebb kapjon segítséget az érdekei védelméhez.  

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. 

 A Felnőtt Fogódzó elnevezésű, korábban kétnapos szülőtréninget 2016 februárjában 

háromnapos, 30 órás képzéssé alakították át, és felnőttképzési tevékenységként 

engedélyeztették E-001430/2016/D001 nyilvántartási számon.  2016-ban összesen 3 

db Felnőtt Fogódzó képzést (Budapesten, Pécsett, Debrecenben), 40 fővel, 1 

alkalommal Fogódzó képzést Nyíregyházán, 23 résztvevővel és 1 alkalommal 

Autizmus és Szexualitás tréninget 15 fővel valósítottak meg. 

 Az AOSZ 2016-ban több sikeres pályázati programot is lebonyolított pl. A „Tartalmas 
Pihenés 2016” pályázati felhívásra beérkezett 11 db pályázatból összesen 101 fő 
autizmussal élő gyermek illetve fiatal/ felnőtt pihenése valósult meg 50 kísérővel.  

A „ Családbarát Ország 2015” pályázat és a Magnet Bank „KAP” programja 
biztosította, hogy a „Nők Kékben”című szemléletformáló programja Budapesten 
kívül, 8 vidéki helyszínen is megrendezésre került vándorkiállítás formájában. A 
kiállítás célja az autizmusban érintett családok – ezen belül is a nők bemutatása a 
munkában, családban, a közvetlen környezetükben vagy a szélesebb társadalomban. 

  XI. NEMZETKÖZI AUTISM-EUROPE KONGRESSZUS: Az AOSZ az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, a Nemzeti Együttműködési Alap, az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő, valamint az Abigél Közhasznú Egyesület és az Autistic Art – Mosoly 
Otthon Alapítvány – támogatásával idén mindösszesen 61 főt segített az edinburghi 
kongresszuson való részvételhez. 

 

 2016. év folyamán 842 megkeresésre reagálva nyújtott segítséget (e-mailben, 
telefonon, postai levélben és személyesen). Az összes megkeresésből 201 esetben 
jogi segítségnyújtásra volt szükség a korrekt felvilágosítás érdekében.  



 
 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.  

 

 Az AOSZ továbbra is aktívan részt vesz a FESZT és az OFT érdekvédelmi munkájában. 
Az AOSZ elnöke a FESZT elnökségének tagja, elnökségén belül leginkább az 
Intézményi Férőhely Kiváltással kapcsolatos feladatokban vállal aktív közreműködést.  
 

 Az AOSZ 2016-ban belépett a Nemzeti Betegfórumba, ahol két szekcióban van jelen 
(idegrendszeri és pszichiátriai betegségek). Az AOSZ érdekvédelmi szervezetként 
folyamatosan sürgette az „Autizmusról/autizmus spektrum zavarokról szóló egészségügyi 
szakmai irányelv” frissítését. 
 

 Együttműködés kezdődött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal az autista 
személyek szociális intézményi ellátásában való szakmai fejlesztések érdekében. 
 

 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. 

 Az AOSZ hiteles és megbízható szakmai hátterét az ELTE Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Karral és az Autizmus Alapítvánnyal kötött stratégiai 
együttműködési megállapodás biztosítja. 

Az AOSZ 2016-ban nagyon sokrétű és szerteágazó munkát végzett az autizmusban 
érintettek érdekében.  A Felügyelő Bizottság az elnökség beszámolóját tételesen 
áttanulmányozta, az abban leírtakkal egyetért és elfogadásra javasolja. 

 

2.) A 2016. évi egyszerűsített pénzügyi beszámolóhoz és közhasznúsági mellékletéhez 

A Felügyelő Bizottság a 2016. évi egyszerűsített pénzügyi beszámolóhoz és közhasznúsági 
mellékletéhez Löffler András bejegyzett könyvvizsgáló 2017. április 26-án 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 2016. évi pénzügyi 

beszámolót 31.807.000 Ft mérleg főösszeggel és 2.730.000 Ft mérleg szerinti 

eredménnyel elfogadható. 

A Felügyelő Bizottság a fentiek alapján javasolja, hogy az AOSZ a 2016. évi pénzügyi 
és szakmai beszámolóját a mérleg szerinti eredménnyel a közgyűlés fogadja el, mely 
szerint a Szövetség az alapszabálynak megfelelően működött. 

 

Zalaegerszeg, 2017. május 02. 
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