
Beszámoló az AOSZ 2019. évi munkájáról 

  Ügyvitel, az iroda operatív működtetése 

 Az AOSZ iroda 2019-ben az elmúlt 6 évhez hasonlóan az elnök aktív, operatív irányításával végezte 

tevékenységét. 

2019-ben az Autisták Országos Szövetségének budapesti irodájában átlagosan 6,88 fő munkatárs 

dolgozott munkaviszonyban. Az AOSZ munkáját segítő önkéntes munkatársakkal kapcsolatos adatokat 

az Önkéntesség című fejezetben mutatjuk be részletesen. 

A szervezet stratégiai és demokratikus működésének biztosítása, a tagság létszáma 

Az Autisták Országos Szövetsége 2019-ben 2 alkalommal tartott közgyűlést (2019.02.23., 2019.05.18.), 

5 alkalommal tartott elnökségi ülést és további 16 alkalommal hozott elnökségi döntést elektronikus 

szavazás útján. Az AOSZ eredményes működése nagymértékben köszönhető a Szövetség aktív 

elnökségi tagjainak. A Felügyelő Bizottság az alapszabályban foglalt feladatait teljesítette. 

2019-ben 2 tagszervezet lépett be a Szövetségbe, így év végére 95 tagszervezetünk lett, ebből 59 

tagszervezet fizetett tagdíjat és 1 tagszervezet számára állapított meg tagdíjmentességet az Elnökség. 

AOSZ-kártya (1. részfeladat) 

A 2013-ban bevezetett AOSZ-kártyából 2019-ben 350 db-ot állítottunk ki, 17 különböző tagszervezet 

egyéni tagjai részére. 

2019-ben 4 új partnerrel, az Optométer Optika Kft-vell, az Eurovision Kft-vel, a Balatoni Hajózás Zrt-

vel valamint a Kockacsoki Nonprofit Kft-vel írtunk alá AOSZ-kártya együttműködési megállapodást. 

További 26 partnerrel vettük fel a kapcsolatot, de nem született megállapodás. Még mindig gyakori az 

a jelenség, hogy a szolgáltató egyoldalú döntés alapján kedvezményt nyújt ugyan az AOSZ-kártyára, 

de elzárkózik attól, hogy mindezt külön megállapodásban is rögzítse. Az AOSZ azonban továbbra is 

külön megállapodásokra törekszik, mert ezáltal a szolgáltatások köre, a kedvezményben részesíthető 

személyek száma előnyösen bővíthető. 

Tagszervezeti hálózatok (érdekvédelmi részfeladat), tagszervezetek támogatása 

Autista Majorságok Hálózata (érdekvédelmi részfeladat) 

A 2018-2019-es év folyamán az Autista Majorságok Hálózatának tagjaiból felkért szakemberek, 

vezetők, szakértők és az érdekvédelem szakemberei által kidolgozásra került “IRÁNYELVEK Az 

autizmussal élő személyek számára nyújtott szociális szolgáltatások autizmus-specifikus 

feltételrendszerének kialakításához” c. dokumentumot Szövetségünk bemutatta a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztálya és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya számára. A visszajelzések alapján véglegesített 

dokumentum benyújtásra került az EMMI Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya 

számára.  



Az AOSZ jelzése mentén az EMMI Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltatások Főosztálya az év során 

megvizsgálta, hogy a 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja keretében a 

szociális szolgáltatások fenntartóihoz érkező támogatások összege és a tényleges többletköltségek 

milyen különbözőségeket mutatnak. A vizsgálathoz szükséges alapadatok biztosításához kértük az 

intézményfenntartók segítségét az EMMI által készített táblázat kitöltésével és megküldésével. A 

vizsgálat célja volt, hogy egy szolgáltatástípus esetében se kerüljenek hátrányosabb helyzetbe a 

fenntartók a 2019-es változás következtében. A táblázatot 12 intézményfenntartó tagszervezetünk 

küldte vissza, melyeket továbbítottunk az EMMI Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltatások 

Főosztálya felé.  

Az év végén az EMMI és az NFSZK szövetségünk véleményét kérte a “Kis létszámú bentlakásos 

fogyatékos intézmények, illetve egyházi és civil fenntartású család- és gyermekjóléti szolgálatok 

kiegészítő támogatása” (KOMP2019) pályázat kiírásával kapcsolatban, melyet az Autista Majorságok 

Hálózatának tagszervezeteivel vitattunk meg.  

Komplex támogatási szükségletmérés 

Az Autisták Országos Szövetsége szakértőket kért fel arra, hogy vizsgálják meg a komplex támogatási 

szükségletmérő eszköz autizmus spektrumzavarban érintett személy esetén történő 

alkalmazhatóságát. A felkért szakértők az autizmus spektrumzavar esetén használt felmérő eszközök 

teljes körének magas szintű ismeretével és napi alkalmazásában szerzett gyakorlattal dolgozták ki a 

módszertani segédletet és a konkrét javaslatokat, valamint egy próbavizsgálat tapasztalatait is 

beépítették. 

Információs pontok működtetése (AOSZ Info-Pontok) (2. részfeladat) 

 A 2016-ban 6 tagszervezettel induló, majd 2018-ban 3 újabbal bővülő AOSZ Info-Pont iroda hálózat 

tevékenysége 2019-ben is tovább folytatódott. 2019 októberében 1 újabb irodával bővült a vidéki 

irodák száma. 

A szervezetek immár 10 városban nyújtják az AOSZ szolgáltatásait személyes ügyfélszolgálat keretében 

helyben, heti 12 órányi nyitvatartási időben, valamint kapcsolatépítéssel segítik a korszerű autizmus 

ismeretek és jó gyakorlatok terjesztését a szolgáltatásokban. Folyamatosan építik a kapcsolatot a 

közszolgáltatásokkal, kiajánlják szolgáltatásaikat, információs és egyedi, személyes segítséget 

nyújtanak a családoknak és rendszeresen részt vesznek az érdekvédelmi tevékenységben, adat és 

információ gyűjtésben, előterjesztések készítésében, véleményezésben. Munkájukat egységes 

protokoll (kézikönyv), komoly szakmai felkészítés, rendszeres szupervízió és szigorú ellenőrzés mellett 

végzik. 

Az alábbi városokban érhető el a szolgáltatás: Vésztő, Szeged, Salgótarján, Veszprém, Székesfehérvár, 

Nagykanizsa, Szombathely, Mindszentpuszta, Kecskemét és Debrecen. 

A vállalkozási szerződések keretében 5 600 000 forint támogatást kapott az irodákat működtető 10 

szervezet az irodák fenntartására, működtetésére, szolgáltatások nyújtására, valamint további 

forrásokkal (szakkönyvek, tájékoztató kiadványok és szemléletformáláshoz használható, piktogramos 

mágnestáblák) segítette az AOSZ a szolgáltatókkal és a célcsoporttal való kapcsolatok fenntartását és 

folyamatos bővítését. 



● 132 db szakkönyv 

● 41 db tájékoztató kiadvány 

● 3 db szemléletformáláshoz használható, piktogramos mágnestábla 

 A közös érdekvédelmi tevékenység biztosításához és az elszámolást segítő adminisztrációhoz közös 

kollaborációs felületet, egységes e-mail címet, egységes arculatot tükröző közösségi oldalakat 

használnak az AOSZ Info-Pont irodák munkatársai. 

Weboldal:  www.aoszinfopont.hu; http://aosz.hu/aoszinfopontok/ 
Levelezéshez: varosnev@aoszinfopont.hu e-mail fiók 

Az AOSZ Info-Pont irodák munkatársainak feladatvállalásához folyamatos felkészítésre és 

szupervíziókra van szükség, melyet szakmai stratégiai partnereinkkel közösen valósítunk meg. Az 

AOSZ-hoz érkező megkeresések egyre nagyobb részét a helyi irodákban válaszolják meg, egyre 

gyakoribb a személyes segítségnyújtás keretében történő segítés. 

Tréningek: 

● Kommunikációs tréning, amely kiterjed a kapcsolatteremtő, kezdeményező és 

együttműködési készségek, az asszertív kommunikációs és a tárgyalástechnika feljesztésére - 

coach vezetésével - 2 képzési nap, 2019.05.16 és 2019.09.18. 

● Autizmus alapismeretek, evidencia alapú terápiák áttekintése, autizmus szempontú 

akadálymentesítés tréning - 2 napos tréning 2019.06.18-19. 

 AOSZ Info-Pont irodát működtető szervezetek munkatalálkozói 

2019.02.19. (Budapest) Önértékelés, tapasztalatok, érdekvédelmi feladatok (GYOD, közgyűlés), éves 

munkaterv és ütemezés megbeszélése, és az EFOP-1.1.5-17-2017-00007 kódszámú, „DATA: Digitális 

autonómia-támogatás az autizmus spektrumon”című projekt feladatainak áttekintése 

2019.05.15. (Budapest) Tájékoztató az FSZK és az AOSZ közötti együttműködési megállapodásról a 

Területi Autizmus Munkacsoportok és az AOSZ Info-Pont irodák munkájának összehangolásáról, 

feladataikról, a munkatársak felkészítése az aktuális feladatok tükrében 

2019.10.18. (Budapest) Tájékoztató és felkészítés a Kormányhivatalokkal és a Miniszterelnökség 

Közsszolgálatokért Felelős Államtitkárságával való együttműködésre, aktuális feladatok átbeszélése  

2019.12.19. (Budapest) aktuális és jövő évi feladatok áttekintése, évzárás 

Megnyitó rendezvény 

2019.09.24. Debrecen - AOSZ Info-Pont iroda megnyitó 

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

tagszervezetekkel való szorosabb együttműködést és az autista személyekkel és családjaikkal való 

közvetlen kommunikációt az AOSZ Info-Pont irodákon keresztül biztosítja. 

 

http://www.aoszinfopont.hu/
http://www.aoszinfopont.hu/
http://aosz.hu/aoszinfopontok/
http://aosz.hu/aoszinfopontok/


 Az AOSZ Info-Pont irodák elhelyezkedése és elérhetőségeik 

 

A Szövetség fontosabb rendezvényei, eseményei 2019-ben 

Szemléletformáló események az autizmus világnapján 

2019 áprilisában az autizmus nemzetközi világnapjához (április 2.) kapcsolódóan az AOSZ közel 100 

tagszervezete országszerte 37 településen több mint 65 rendezvényt szervezett: 

● 21 kék séta, 

● 19 közösségi program, családi nap mellett 

● számos szemléletformáló előadás, flashmob hívta fel a figyelmet az autista emberek 

elfogadására. 

Emellett az idei évben a Light It Up Blue - Ragyogj Kéken! kampány keretében 2019-ben már negyedik 

alkalommal kapott kék díszkivilágítást a Szabadság-szobor. Az Országgyűlés elnöke, dr. Kövér László 

volt a világnapi kampány fővédnöke, és ebben a minőségében támogatta szövetségünket, amelyből 

fedeztük a Szabadság-szobor kék fényfestésének költségeit. A kezdeményezéshez országszerte 21 

másik település is csatlakozott saját, ikonikus helyi épületeik kék megvilágításával. 

A 2019-es világnapon Társadalmi Célú Reklámszpot (TCR) jelent meg az országos televíziós 

csatornákon és internetes felületeken. A videó elkészítése a Miniszterelnöki Kabinetiroda 

támogatásával, valamint az AOSZ ASD munkacsoportjának közreműködésével valósulhatott meg. 

Autizmusban érintett személyek hívták fel a figyelmet az autizmus sajátosságaira, az autista emberek 



elfogadásának és társadalmi integrációjának fontosságára. 2019. április 2-án a szpotot 10 alkalommal 

adták le a Duna és az M1 csatornákon. 

Összefoglaló az autizmus világnapjáról az AOSZ honlapján: http://aosz.hu/ez-tortent-az-autizmus-

vilagnapjan/  

Tudásformáló iskolai foglalkozások az autizmus világnapján 

Az AOSZ szemléletformáló iskolai órát szervezett Budapesten, az Újlak Utcai Általános Iskolában, 

amelynek során 7. osztályos gyermekek ismerkedhettek meg az autizmussal együtt járó speciális 

élethelyzetekkel. Az óra, valamint az azt megelőző sajtótájékoztató megtartásában közreműködött 

Oravecz Lizanka, az Autista Vagyok videóblog szerzője és Fülöp Attila szociális ügyekért felelős 

államtitkár is. 

A “rendhagyó osztályfőnöki óráról” több sajtóorgánum is beszámolt, emellett számos más helyen is 

tartottak bemutató előadást köznevelési intézményekben az AOSZ animátorai is. 

Az AOSZ egy nemzetközi együttműködés keretében csatlakozott az egyik legnagyobb presztizsű 

nemzetközi autizmus szervezet, az Autism Europe világnapi kampányához, a World Autism Awareness 

Day 2019-hez. Az AOSZ ezért megosztotta tagjaival és más érdeklődőkkel is a világnapi kampányhoz 

kapcsolódó eszköztárat, grafikus és figyelemfelhívó anyagokat. Honlapunkon tájékoztató oldalon 

tettük közzé a tartalmakat, ahol tájékoztattuk az érintetteket a világnaphoz kapcsolódó aktivitásokról, 

lehetőségekről. 

Az AOSZ autizmus világnapjához kapcsolódó aloldala: http://aosz.hu/vilagnap2019 

 AOSZ NAP 2019 

Időpont: 2019. december 07. 

Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.) 

2019-ben is sor került a Szövetség hagyományos születésnapi rendezvényére, amelynek egy európai 

uniós fejlesztés bemutatása is részét képezte. Az AOSZ fontos mérföldkőhöz érkezett az EFOP-1.1.5-

17-2017-00007 számú “DATA: Digitális autonómia-támogatás az autizmus spektrumon” című 

projektjében: a szakmai napon bemutatták a mobil applikáció első tesztverzióját, amelyet a helyszínen 

ki is próbálhattak az érdeklődők. 

A mobil alkalmazás megismertetésén túl rendezvényen további 8 autizmushoz kapcsolódó témában 

hallgathattak előadásokat a résztvevők, többek között információt szerezhettek 

● az ELTE MASZK kutatásának aktuális eredményeiről, 

● az iskolai integrációt elősegítő Csillagbusz Iskolai Intervenciós Programról, 

● az NFSZK által életre hívott Területi Autizmus Munkacsoportok működéséről, valamint 

● az Autism-Europe nemzetközi érdekvédelmi tevékenységéről is. 

A program fontos részét képezte, hogy XII. Autism-Europe Nemzetközi Kongresszuson résztvevő 

szakértők segítségével az érintett szülők és szakértők interaktív workshop-beszélgetések keretében 

http://aosz.hu/ez-tortent-az-autizmus-vilagnapjan/
http://aosz.hu/ez-tortent-az-autizmus-vilagnapjan/
http://aosz.hu/szemleletformalo-ora-az-autizmus-vilagnapjan/
http://aosz.hu/szemleletformalo-ora-az-autizmus-vilagnapjan/
https://www.youtube.com/user/autistavagyok
https://www.youtube.com/user/autistavagyok
http://aosz.hu/vilagnap2019/
http://data.aosz.hu/
http://data.aosz.hu/
http://data.aosz.hu/


megismerkedhettek az autizmuskutatás legújabb nemzetközi eredményeivel és külföldön bevett jó 

gyakorlatokkal is. A fórumbeszélgetések szakmai témái az alábbi területeket ölelték fel: 

● az oktatáshoz kapcsolódó jó gyakorlatok bemutatása, 

● újdonságok, előremutató kezdeményezések: az alvás- és étkezési problémák megközelítése, 

városi akadálymentesítés, online szakember tréning bemutatása, 

● korai szűrés és diagnosztika, valamint az időskor kérdései. 

Az eseményen az AOSZ az idei évben is átadta a 2018-ban életre hívott Senpai Díjat, amelynek célja, 

hogy elismerje az autizmussal élő embereket segítő és integráló személyeket és szervezeteket. Idén 

nyílt pályázatot hirdetett a díjra az AOSZ és a beérkezett javaslatok alapján már 3 szereplő részére is 

átadtuk az elismerést: jól integráló iskolát, autizmusbarát edzőtermet, valamint évtizedek óta a 

szakmai pályán tevékenykedő szakembert is díjazott az Elnökség. A díj mellé az AOSZ 50.000 Ft 

jutalmat is felajánlott a Szövetség. 

Az AOSZ nap programját színesítette a “Mindenki ugyanúgy más” c. kiállítás is, amely Nemes András 

Bence autista tanuló kartonpapírból készült hajómodelljeit mutatja be a Mezőkovácsházi Járási Hivatal 

támogatásával. 

A rendezvényt Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár nyitotta meg köszöntőjével, az 

eseményre érkező vendégeket üdítő, aprósütemények és szendvicsebéd várta.  

Esemény aloldal: https://aosz.hu/aosznap2019/  

Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/743409102791935/ 

Beszámoló hír: http://aosz.hu/aosz-nap-2019-bemutatkozott-a-data-app/ 

Fotógaléria: http://aosz.hu/galeria/aosz-nap-2019/ 

Pályázatok 

Szakértői részvétel támogatása a XII. Autism-Europe Nemzetközi Kongresszuson 

Az Autism-Europe (AE) az autizmus ügyének egyik magas presztizsű nemzetközi szervezete. Az AE 

hagyományosan háromévente rendezi meg nemzetközi kongresszusát, amelyen az érdeklődők 

megismerhetik az autizmuskutatás legújabb és legfontosabb eredményeit. Az eseményt 2013-ban az 

AOSZ kezdeményezésére Budapesten tartották meg. 

A többnapos külföldi részvétel komoly anyagi kihívást jelent a szakértők számára. Erre figyelemmel az 

AOSZ sikeres pályázatot nyújtott be az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságához hazai autizmus 

szakértőknek az Autism-Europe 12. Nemzetközi Kongresszusán való részvétele támogatásához. A 

támogatás keretösszege 4 millió forint volt, amelyből az előzetes kalkulációk alapján 10 szakember 

kiküldésére vállaltunk kötelezettséget. Végül 11 szakértő eljutását tudtuk támogatni a keretösszeg 

emelése nélkül. 

A szakértők számára a támogatás nyilvános pályázat keretében hirdette meg a Szövetség, a beérkező 

támogatási kérelmekről az AOSZ Elnöksége döntött. 

https://aosz.hu/aosznap2019/
https://www.facebook.com/events/270024496993266/
http://aosz.hu/dijatado-torta-jatszohaz-30-szuletesnapjat-unnepelte-az-aosz/
http://aosz.hu/galeria/aosz-30-szuletesnap-az-andrassy-elmenykozpontban/


A kongresszus Franciaországban, Nizzában zajlott 2019. szeptember 13-14-15-én. A résztvevő 

szakemberek írásos beszámolót küldtek, valamint az AOSZ év végi családi napján kiselőadások, 

workshopok keretében adtak tájékoztatást a kongresszuson elhangzottakról. Az írásos beszámolók az 

Esőember c. folyóiratban jelennek meg folyamatosan.  

A támogatói okiratok száma: 21592-6/2019/KOZNEVIG, valamint 41971-4/2019/KOZNEVIG.  

Az AOSZ nyilvános pályázati felhívása: http://aosz.hu/palyazat-autism-europe-2019/  

„Tartalmas Pihenés” 2019 (továbbadott támogatás)  

Az Autisták Országos Szövetsége 2019-ben is meghirdette tagszervezetei részére pályázatát, az autista 

gyermekeket és felnőtteket fogadó nyári napközbeni vagy bentlakásos tábor megszervezésének 

támogatásához. A pályázat olyan programokat támogatott, amelyek tehermentesítik a családokat 

nyári szünidőben és az autizmussal élő gyermekek és felnőttek számára speciális szükségleteiknek 

megfelelő időtöltést nyújtanak. 

A pályázat célja a 2019. június 15. – augusztus 31. között megvalósuló nyári táborok pályázati 

rendszerben, évi egy alkalommal történő támogatása volt. A pályázók köre a rendezett tagsági 

viszonnyal rendelkező AOSZ tagszervezetek voltak. A tervezett keretösszeg: 1 600 000 forint, mely 

minimum 10 szervezet és minimum 60 fő támogatását célozta meg. A „Tartalmas Pihenés 2019” 

pályázati felhívásra beérkezett 12 db pályázatból 12 pályázat megvalósulását támogatta 

szervezetünk, összesen 121 fő autizmussal élő gyermek illetve fiatal/felnőtt pihenése valósult meg 

57 kísérővel. 

http://aosz.hu/tartalmas-pihenes-2019-palyazat/ 

http://aosz.hu/galeria/?gtag=166 

http://aosz.hu/tartalmas-pihenes-palyazat-eredmenyhirdetes/ 

http://aosz.hu/zajlanak-a-tartalmas-pihenes-taborok/ 

DATA – Digitális Autonómia Támogatás az Autizmus spektrumon című fejlesztés 

Szövetségünk, az elnökség aktív részvételével és az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani 

Kutatócsoporttal együttműködve 2017. augusztusában 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 

tevékenységében kiemelt feladat a mobil applikáció, a szolgáltatás és az AOSZ hálózatának fejlesztése 

2018.01.01 - 2020.12.31-ig, az EFOP-1.1.5-17-2017-00007 „DATA: Digitális autonómia-támogatás az 

autizmus spektrumon” című projekt keretein belül. A DATA projekt keretében 2019-ben elkészült a 

felkészítő anyagokat tartalmazó Előzetes Oktatási és Regisztrációs Felület (ERO), valamint a 

mobilapplikáció és a hozzá kapcsolódó tervező felület első tesztverziója.  Országos szinten megkezdte 

működését mind a 12 szolgáltatási pont, ahol a tesztelők technikai segítséget kaphatnak a 

szoftverrendszer használatához. Sikeresen lezajlott a projektbe tervezett 300 készülék közbeszerzése 

is. Továbbá a projekt mintatartalmainak elkészítéséhez együttműködést alakítottunk ki a 

http://aosz.hu/palyazat-autism-europe-2019/
http://aosz.hu/tartalmas-pihenes-2019-palyazat/
http://aosz.hu/galeria/?gtag=166
http://aosz.hu/tartalmas-pihenes-palyazat-eredmenyhirdetes/
http://aosz.hu/zajlanak-a-tartalmas-pihenes-taborok/


Miniszterelnökség Közszolgáltatásokért Felelős Államtitkárával, a Magyar Postával, az ERSTE Bankkal, 

a Bethesda gyermekkórházzal. 

További információk a DATA projekt honlapján: http://data.aosz.hu/ 

 Információs szolgáltatás (érdekvédelmi részfeladat) 

 Esőember folyóirat (érdekvédelmi részfeladat) 

Az Esőember 2019-ben 4 alkalommal jelent meg, március, június, szeptember és december 

hónapokban 20-20 oldal terjedelemben, lapszámonként 1.000 példányban. Idén is minden 

alkalommal kiküldésre került online formátumban tagszervezeteinknek, hírlevél listánkon, Facebook 

oldalunkon, valamint eljuttattuk fogyatékosságüggyel foglalkozó szaktárcákhoz, könyvtárakba, 

iskolákba, szociális területre. 

 Hírlevél küldő szolgáltatás (érdekvédelmi részfeladat) 

A 2019-es esztendőben az AOSZ 7 db Havi Hírlevélet, 12 db Rendkívüli Hírlevélet, 20 alkalommal pedig 

Pályázatfigyelő Hírlevélet készített és küldött ki az év folyamán. 

Online jelenlét (érdekvédelmi részfeladat) 

A 2019-es esztendőben az AOSZ a korábbi honlapstruktúrát megtartva modernizálta honlapját, eleget 

téve a kor kihívásainak és elvárásainak. Emellett működteti és naprakészen tartja a www.data.aosz.hu 

oldalt, a DATA projekttel kapcsolatos pontos és hiteles tájékoztatás érdekében. 

A fentieken túl fontos kiemelni, hogy a Szövetség hivatalos Facebook-oldala, 2019-ben a “Minden 100. 

ember Esőember” név helyett immáron a szervezet hivatalos nevét, az “Autisták Országos Szövetsége” 

nevet használja. Az oldal 2019-ben átlépte a 6000 kedvelőt, jelenleg több mint 6200 kedvelővel 

rendelkezik. 

InfoCentrum szolgáltatás működtetése (érdekvédelmi részfeladat) 

 Az InfoCentrum (érdekvédelmi részfeladat) szolgáltatás keretében összesen 806 db megkeresés 

érkezett az AOSZ-hoz 2019-ben. Ezen belül a Budapesten működő központi irodába 730 db, a vidéki 

városokban működő AOSZ Info-Pont irodáiba 73 megkeresés érkezett, a mentorszülők pedig 3 db 

megkeresést regisztráltak. Az összes megkeresésen belül 215 esetben volt szükség a jogász 

közreműködésére a válaszadáshoz. (A Jogsegélyszolgálat részletes működésének bemutatása a Jogi 

tevékenység c. fejezetben található.)  

A megkeresések többsége e-mailben, kisebb része telefonon érkezik. A protokoll értelmében 

lehetőség szerint e-mailben nyújtunk segítséget a telefonos megkereséseknél is, mert így több és 

pontosabb információt tudunk adni. Az AOSZ Info-Pont irodáinál nagyobb számban fordul elő 

személyes megkeresés, ezért az irodák rögzített nyitvatartási idővel működnek, külön képzett 

munkatárs fogadja az érdeklődőt ügyfélszolgálat keretében. A legtöbb megkeresés az aoszkártya-

igénylés és oktatás témában érkezett. Az esetek többsége egyszeri válaszadással, felvilágosítással 

zárul, de egyre több a további egyeztetést igénylő ügyek száma. Az AOSZ Info-Pont irodák helyben 

http://data.aosz.hu/
http://www.data.aosz.hu/
http://www.data.aosz.hu/


nyújtott „esetgondozó” szerepére egyre nagyobb igény mutatkozik. Az autizmus-specifikus 

bentlakásos ellátást keresők között sajnos visszatérő klienseink vannak, mert a kiválasztott 

intézményről gyakran kiderül, hogy az mégsem tudja tartósan vállalni az érintett személy gondozását.  

Az InfoCentrum megkereséseinek tematikai összetétele: 

 



 

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

történő kihelyezés (2. sz. részfeladat) érdekében két on-line felületet fejlesztett az AOSZ, azonban az 

adatbázisok frissítése - irodai munkaerő-kapacitás hiányában - jelenleg sajnos nem biztosított.  

Mentorszülő hálózat (érdekvédelmi részfeladat) 

 Az Autisták Országos Szövetsége 2019-ban a mentorszülő szolgáltatás újragondolását folytatta az 

aktív mentorszülők közreműködésével. 2019. november 19-én elnökségi szinten egyeztetés történt a 

mentorszülő hálózat trénereivel, ahol tisztázták a mentorszülők képzésének irányait, az új kézikönyv 

tartalmi követelményeit. Megállapították, hogy a mentorszülők aktív segítő tevékenysége pozitív 

jelenség, ugyanakkor szükség van a kompetenciahatárok következetes betartására. Az elnökség a 

mentorszülő hálózat újraépítése, a vidéki irodákkal történő együttműködése mellett döntött. 

 Érdekvédelem 

Oktatási Munkacsoport alakított az AOSZ 

Az AOSZ kiemelt céljának és feladatának tekinti az autizmusban érintett gyermekek köznevelési 

intergációjának elősegítését. Szövetségünk mindennapi munkája során kiugróan magas számban 

találkozott az érintett családoktól érkező köznevelési témájú észrevétellel vagy panasszal. Erre 

figyelemmel az AOSZ április 2-án, az autizmus világnapján jelentette be Oktatási Munkacsoportjának 

megalakítását. A Munkacsoport érintett szülőkből és szakértőkből áll. Ennek feladata, hogy  

● összegezze és rendszerezze a meglevő köznevelési ismereteket, 

● értékelje a korábban tett intézkedéseket, 

● javaslatokat fogalmazzon meg az oktatási helyzet rövid- közép- és hosszútávú javítására. 

A GYOD szempontrendszerének módosítása 



2019-ben vezette Magyarország Kormánya a Gyermekek Otthongondozási Díját (GYOD), amely a 

fogyatékos gyermeküket otthonukban ápoló családok számára jelent segítséget. Első körben az új 

támogatási forma szempontrendszerét az idősgondozásból vették át, ami az autizmusban érintett 

családok számára komoly félelmet okozott, hiszen otthon ápolt gyermekük a legtöbb esetben nem 

fizikai okból kifolyólag került ebbe az élethelyzetbe. 

Az intézkedés komoly sajtóvisszhangot okozott és Szövetségünk számos jelzést kapott a témában. Erre 

figyelemmel az AOSZ felvette a kapcsolatot az EMMI Szociális Ügyekért Felelős Államtitkárságával a 

kérdésben és akciótervet dolgozott ki a helyzet kezelésére. Ennek részletei: 

● az új szempontrendszer autizmus szempontú finomhangolásának vizsgálata a szakértők 

segítségével, 

● az érintettek véleményének felmérése és összegzése és becsatornázása a döntéshozók 

irányába, 

● közös, kétirányú és szakmai alapú kommunikáció az érintettekkel. 

Ennek eredményeként az AOSZ 2019. január végén online felmérést indított a szülők körében a GYOD 

szempontrendszeréről, emellett a megfelelő szakmai előkészítésbe stratégiai szakmai partnereit is 

bevonta. A nyílt online felmérés során több mint 500 érintett család mondhatta el véleményét és 

javaslatait a módosítási lehetőségekről. 

Ezt követően az autizmusban érintett családoktól és a szakértői ajánlásokból készült javaslattal több 

szakmai egyeztetést is lefolytattunk az EMMI szakértőivel, amelynek végén a GYOD 

szempontrendszerébe 2 új szempont is bekerült, amely mind a szakértők, mind az érintettek számára 

megfelelő pozitív eredményt hozott.  

Autizmus Mintaváros Program 

A Szövetség számára kiemelten fontos a működő jó gyakorlatok népszerűsítése. 2019 

szeptemberében az AOSZ Autizmus Mintaváros néven díjat alapított, amellyel modellértékűen 

működő önkormányzati ellátások elismerésével szeretné a helyi, önkormányzati kompetenciájú 

fejlesztéseket előmozdítani. 

2019-ben az elismerést az autizmus-ellátás fejlesztéséért és működtetéséért Kecskemét Megyei Jogú 

Városa, valamint az ellátás kialakításában és fejlesztésében közreműködő helyi szakértők és civil 

szereplők kapták. 

A díjátadóról az AOSZ online felületein is beszámoltunk közösségünk számára: 

http://aosz.hu/autizmus-mintavaros-dijat-kapott-kecskemet-varosa/  

Az elismerés átadásával egyidejűleg megindult egy mintaprogram kidolgozása is, amelynek célja, hogy 

a Kecskeméten működő ellátások és együttműködések más városokba is eljuthassanak. 

 

 

http://aosz.hu/autizmus-mintavaros-dijat-kapott-kecskemet-varosa/


Rendvédelmi együttműködés a fogyatékos emberekért 

2019 augusztusában az AOSZ kezdeményezésére több országos fogyatékosságügyi érdekvédelmi 

szervezettel együttműködésben megkereséssel fordultunk a Belügyminisztérium és az Országos 

Rendőr-főkapitányság munkatársainak irányába, amelyben egyeztetést kértünk annak érdekében, 

hogy a rendvédelmi dolgozók minél szélesebb körben ismerjék meg a fogyatékossággal együtt járó 

speciális élethelyzeteket. 

Ennek eredményeképpen szeptemberben több témában is egyeztettünk az ORFK szakértőivel: 

● a rendvédelmi dolgozók fogyatékossággal kapcsolatos ismereteinek bővítése, 

● fogyatékosságügyi ismeretek átadásának legjobb módjai, 

● a fogyatékos emberek jogainak érvényesítése a rendőri munkavégzés során, 

● rendőrségi intézkedési protokollok fogyatékosságügyi szempontú felülvizsgálata, 

● parkolás és parkolási engedélyek rendszerével kapcsolatos észrevételek, 

● segélyhívás és kommunikációs akadálymentesítés, 

● infokommunikációs eszközök a fogyatékosságügy szolgálatában. 

A szakértői szintű egyeztetés mellett 2019 októberében az AOSZ az érintettek véleményét is 

megkérdezte a rendvédelmi dolgozókkal történő együttműködésük tapasztalatairól egy online 

felmérés keretében, amelynek eredményeit az ORFK számára is eljuttatta. 

Ennek eredményeképpen az AOSZ által kidolgozott javaslatok alapján az ORFK munkatársai 

megkezdték egy rendvédelmi dolgozók számára készítette fogyatékosságügyi tájékoztató anyag 

elkészítését, amelyet a szakmai jóváhagyást követően széles körben terjeszthetnek az intézkedést 

végző rendőrségi munkatársak számára. Az érdekvédelem célja, hogy a későbbiekben ezek az 

ismeretek a rendvédelmi dolgozók képzésében is hangsúlyosan megjelenjenek. Szoros együttműködés 

előkészítésén dolgozunk a megyei kapitányságok és a megyei tagszervezetek között. 

Új Országos Autizmus Stratégia készülhet 2020-ban 

2019 októberében az AOSZ képviselői megállapodtak Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető 

miniszterrel, hogy a 2020-as évben 2008 után új Országos Autizmus Stratégiát készítenek. 

A szakmai előkészítés folyamatában várhatóan az érintettek, a szakértők és az AOSZ mellett a 

Miniszterelnöki Kabinetiroda és az EMMI munkatársai is közreműködnek majd. 

 Szociális ellátások 

Folytatódott az együttműködés a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal az autista személyek 

szociális intézményi ellátásában való szakmai fejlesztések érdekében. Őszi Tamásné az Autizmus 

Alapítvány autizmus szakértője és Kővári Edit több autista személyek számára lakhatást nyújtó 

intézményt meglátogatott, és az ott folyó szakmai munkáról összefoglalót készített az SZGYF számára. 

Az autizmus szempontú fejlesztésekhez szükséges intézkedésekről több alkalommal személyesen 

egyeztetett az AOSZ és az SZGYF vezetősége. Modell program kidolgozásáról és megvalósításáról 

egyeztetett több alkalommal Szövetségünk hármas partnerségben az SZGYF és az ELTE BGGYK 

vezetőivel. Az intézménylátogatások során gyakran felmerül a dolgozók részéről a diagnosztizálatlan 



autizmus gyanúja, ezért az SZGYF számára az AOSZ javaslatot tett és módszertant ajánlott az 

intézményekben élő lakók autizmus szempontú szűrésére.  

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal konstruktív együttműködésnek köszönhetően 

kialakításra kerül Dévaványán egy 9 fős, autista személyek számára támogatott lakhatást és nappali 

ellátást biztosító szolgáltatás. A sikeres megvalósítás érdekében a továbbiakban is aktív, támogató 

szerepet szeretnénk betölteni. 2019. június 03-án közösen tekintettük meg a Hajnal István Szociális 

Szolgáltató Centrum, Dévaványa, Hold utca 1. alatti területen elhelyezkedő épületet, mely a 

támogatott lakhatásba költöző autista fiatalok nappali tevékenységének helyszínéül fog szolgálni. Az 

ellátás kialakításához felajánlottuk érdekvédelmi tapasztalatainkat és szakmai, stratégiai 

kapcsolatainkat, több alkalommal személyesen és helyi tagszervezetünk az Aut-Pont Alapítvány 

bevonásával együtt dolgoztunk ennek előkészítésén. 

Az AOSZ a hazai civil szolgáltatók szakmai tapasztalataira, a nemzetközi szakirodalom tapasztalataira, 

az állami ellátórendszer és a jogszabályi környezet kereteire építve, az intézményi kiváltás mentén 

megjelenő szakmapolitikai irányokat szem előtt tartva, összhangban az autista személyek speciális 

szükségleteivel kidolgozott szakmai irányelv a szociális ágazat intézményi ellátását segítheti.  

Hazai szervezetekkel való kapcsolattartás 

Mindennapi munkánk során folyamatos kapcsolatban állunk a társfogyatékosságokat képviselő 

egyesületekkel, szakmai- és jogvédő szervezetekkel egyaránt. Az AOSZ elnöke a FESZT elnök, aktívan 

részt vesz annak munkájában. Az AOSZ a FESZT elnökségén belül leginkább az Intézményi Férőhely 

Kiváltással kapcsolatos feladatokban vállalt aktív szerepet. Az Autisták Országos Szövetsége 

irányításával felülvizsgálatra került az Érdekvédelmi Tanácsadás szolgáltatás. 

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, szakmai 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. 

Szorosabb együttműködést kezdeményezett szövetségünk az NFSZK-val, azon belül is az Autizmus 

Koordinációs Irodával. 

 Nemzetközi kapcsolatok (érdekvédelmi részfeladat) 

Az AOSZ 1 fő autizmusban érintett delegálttal képviselteti magát az Autism-Europe európai 

érdekvédelmi szervezetben, aki 2019-ben nem utazott külföldre az AE közgyűlésére. 

Jelen beszámolónk Pályázatok c. fejezetében már említést tettünk arról, hogy az AOSZ az EMMI 

támogatásával 11 szakembert delegált az Autism-Europe 12. Nemzetközi Kongresszusára 

(Franciaország, Nizza, 2019. szeptember 13-15. ). A kongresszus záródokumentuma itt található: 

https://www.dropbox.com/sh/hvsmkvj5lggb2hl/AABJ8lOM9wg7Ekr51CykMPSza?dl=0&preview=Lay

out.DOC.AEU.pdf 

https://www.dropbox.com/sh/hvsmkvj5lggb2hl/AABJ8lOM9wg7Ekr51CykMPSza?dl=0&preview=Layout.DOC.AEU.pdf
https://www.dropbox.com/sh/hvsmkvj5lggb2hl/AABJ8lOM9wg7Ekr51CykMPSza?dl=0&preview=Layout.DOC.AEU.pdf


Az AOSZ közvetetten részt vesz az EDF munkájában is a FESZT tagszervezeteként, valamint 

együttműködött a kiváltás sikeressége érdekében az ECG bizottsággal és az EASPD-vel. 

 Jogi tevékenység 

 A jogsegélyszolgálatot (érdekvédelmi részfeladat) 2019-ben is dr. Kálozi Mirjam, az AOSZ megbízott 

jogásza vezette. 215 esetben volt szükség a jogász közreműködésére a megkeresések 

megválaszolásában. 

 A jogsegély-ügyek tematikai összetétele: 

 



 

 

A korábbi évekhez hasonlóan a jogsegélyszolgálatban jelentkező ügyek legnagyobb százalékát a 

különböző szociális vagy fogyatékosság alapú pénzbeli ellátások igénylésével, valamint az oktatási 

kérdésekkel kapcsolatos problémák teszik ki. 

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

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

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. A megváltozott munkaképességű munkavállók ellátásainak igénylésekor gyakorta jelent 

problémát, hogy bár az egészségkárosodás jogszabályban rögzített mértéke az autizmussal élő 

igénylőnél fennáll, ugyanakkor mivel soha nem tudott munkaviszonyt létesíteni, ezért a szintén 

jogszabály által megkívánt minimális biztosítotti jogviszony hiányzik, így jogosultságot sem tud 

szerezni az ellátásra. 

2019. január 01. napján új ellátásként került bevezetésre a gyermekek otthongondozási díja (GYOD), 

mellyel kapcsolatban szintén sok megkeresés érkezett a jogsegélyszolgálathoz. A legtöbb problémát 

e körben az okozza, hogy az oktatási intézmények nem tudják értelmezni GYOD-dal kapcsolatos 

kötelezettségeiket, így számos esetben a jogsegélyszolgálatnak kell arról tájékoztatást adni, hogy az 

oktatási intézmények által kitöltendő igazolásokon pontosan mit és hogyan kell bejelölni, ugyanis a 

jogszabályt az intézmények nem tudják értelmezni. Továbbra is problémaként jelenik meg, hogy a 

GYOD-on vagy ápolási díjon lévő szülők gyermekeit arra hivatkozással küldik haza 16 óra előtt az 

oktatási intézmények, hogy ha tovább maradnak bent a gyermekek, akkor a szülők elveszítik a fenti 

ellátásokra való jogosultságukat. E vonatkozásban az AOSZ megkereste már az EMMI illetékes 



köznevelési államtitkárságát és a Klebersberg Központot is, jérve, hogy a helyes jogértelmezésről 

tájékoztatásák az oktatási intézményeket. 

Parkolási igazolvány ügyekben továbbra is probléma, hogy bár a parkolási igazolvány a jogszabály 

szerint a magasabb összegű családi pótlékra jogosultak után jár, ám azon nagykorú kérelmezők, akik 

magasabb összegű családi pótlékra saját jogon jogosultak, a vonatkozó jogszabály hibája miatt nem 

tudják kiváltani a kártyát, mivel a hatóságok csak a fogyatékossági támogatásra vonatkozó szabályok 

szerint kiállított szakértői véleményeket fogadják el, s az említett kérelmezők nem tudják megfelelő 

szakvéleménnyel igazolni súlyos fogyatékosságukat, illetve azt a hatóságok nem fogadják el. E 

tárgyban még 2018-ban többször megkerestük az EMMI illetékes államtitkárságát, de hivatalos 

álláspontjuk szerint e tárgykör nem igényel jogszabály módosítást, ugyanakkor 2019-ben is számos 

ügyben okozott ez továbbra is problémát, megoldás pedig nincs. 

Gyakori probléma, hogy az oktatásban az érintett gyermekek 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. Szintén 

rendszerszintű probléma és sok panasz érkezik azzal kapcsolatban, hogy az integrációnak milyen 

különböző szintjei illetve típusai léteznek és azoknak mi a pontos tartalma továbbá, hogy az 

integrálást a szakértői véleményekben kijelölt intézmények továbbra sem valósítják meg semmilyen 

szinten. 

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, s e terhet a szülőre hárítják azzal, hogy ő keressen intézményt a 

gyermekének, s ha hoz befogadó nyilatkozatot azt kijelölik, annak ellenére, hogy ez a szakértői 

bizottságok jogszabályban rögzített feladata volna. E probléma a középfokú iskolák (szakképzés) 

esetén fokozottan jelentkezik. Jellemző továbbá az is, hogy lakóhelytől távol eső intézményeket 

jelölnek ki a gyermekek számára, s az utaztatás terhét a szülő vállalja, a szakértői bizottság és/vagy 

oktatási intézmény nem nyújt információt sem az utazási kedvezményekről, sem a kötelező felvételt 

nyújtó intézmény köznevelési törvényben rögzített szállítási kötelezettségéről. 

Több szülő érdeklődött már az iránt is, hogy az oktatási intézmények által – többnyire a fentiekben 

leírt okokból – nem biztosított ellátások magán úton történő finanszírozása kapcsán élhet e 

kártérítési igénnyel az intézménnyel, illetve az Állammal szemben, ugyanis ez rendkívül megterhelő 

az érintett családok számára. 

Számokban: Összesen 215 regisztrált jogi segítséget vagy tanácsadást igénylő esetben fordultak a 

jogsegély szolgálathoz. Számtalan esetben segített jogászunk megfogalmazni szülői leveleket, 

beadványokat, illetve jogorvoslati kérelmeket, valamint személyes tanácsadásokra is sor került. 

2 bíróság előtti ügy volt folyamatban, melyek közül egy gondoksággal és egy fogyatékossági 

támogatással kapcsolatos. Mindkét bírósági eljárás lezárult. A gondnokság felülvizsgálata iránti ügyben 

sikert értünk el, az érintett személy jogait - a gyámhatóság kereseti kérelme ellenére - további 

ügycsoportokban nem korlátozták, míg a fogyatékossági támogatással kapcsolatos ügyben a kereseti 



kérelmet az ügyfél kérésére visszavontuk tekintettel arra, hogy jogászunk tanácsára az érintett 

megigényelte a saját jogú magasabb összegű családi pótlékot, s mivel azt megkapta úgy döntött nem 

kíván tovább pereskedni - az egyébként magasabb összegű - fogyatékossági támogatás megítélése 

érdekében. Ezen ügyekben meghatalmazás alapján látott el jogi képviseletet dr. Kálozi Mirjam, ám 

emellett számos egyéb bírósági/hatósági ügyben folyamatos beadvány készítéssel, tanácsadással 

segítette a hozzánk fordulókat. 

Az ombudsman előtt 2018-ban indult rendkívüli haláleset kivizsgálása, és kórházi kezeléssel 

kapcsolatos jogsérelem ügyekben az eljárások folyamatban vannak, jelentés még nem született. 

Jogászunk közreműködött továbbá a GYOD-dal kapcsolatos, az AOSZ-nak címzett ombudsmani 

megkeresés megválaszolásában is, mely vizsgálatot a biztos a hozzá érkezett, számos megkeresés 

hatására indította. 

Jelenleg is számos hatóság és bíróság előtti eljárás van folyamatban, amelyekben 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: Továbbra is gyakori, hogy az AOSZ tevékenységét érintő jogszabályok 

tervezetét az illetékes minisztériumok a közigazgatási egyeztetés során nem juttatják el számunkra, 

melyre sajnálatos módon a mai napig nem sikerült megoldást találni. 

Érdekvédelmi munka: A 2019-es év egyértelműen a gyermekek otthongondozási díjával kapcsolatos 

jogi szabályozás korrekciójáról és az újonnan bevezetett ellátásról való megfelelő tájékoztatók 

kidolgozásáról, valamint mindezek kommunikációjáról szólt. Ezen érdekvédelmi munkába Dr. Kálozi 

Mirjam is bevonásra került, aki a témában szervezett személyes egyeztetéseken is részt vett, s 

javaslataival segítette a jogszabály módosítási folyamatot. 

Szintén fontos érdekvédelmi téma volt 2019-ben az egyéni munkarend bevezetése és a magántanulói 

státusz megszűntetése. Sajnálatos módon erről az illetékes államtitkárság előzetesen nem 

egyeztetett az AOSZ-szal pedig az intézkedés az autizmussal élő SNI tanulókat is érintette, így az 

AOSZ elnökének kezdeményezésére rendkívüli OFT ülésen került sor a téma és annak várható 

hatásainak megvitatására, melyen Dr. Kálozi Mirjam szakértőként vett részt. 

Szövetségünket 2019-ben dr. Kálozi Mirjam képviselte az Emberi Jogi Munkacsoport 

Fogyatékossággal Élők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport tevékenysége során. 

Egyéb: 2019-ben 4 újságcikk illetve hír készült dr. Kálozi Mirjam közreműködésével, mely írások az 

Esőember című újságban és/vagy a Szövetség honlapján is megjelentek. 

AOSZ Info-Pont irodák felkészítésével és támogatásával kapcsolatos feladatok: Jogászunk több 

esetben nyújtott segítséget a vidéki AOSZ Info-Pont irodákba beérkezett jogi jellegű megkeresésekkel 

kapcsolatban. 

Forrásteremtés 

Az AOSZ idén több forrásteremtéshez kapcsolódó területen is sikereket ért el. 



Adó 1%-os felajánlások 

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

szövetségünket támogatnák személyi jövedelemadójuk 1 %-val. Az AOSZ 2019. rendelkező évre a NAV 

tájékoztatása szerint 2 160 715 Ft összeget kapott 493 felajánlótól.  

Adomány az Anamé Programból 

Az AOSZ 2019 májusában 100 000 Ft adományt nyert el az Anamé Program segítségével. A 

programban havonta az a civil szervezet juthat támogatáshoz, amely egy internetes szavazást nyer 

meg. A beérkező adományt a Szövetség a Tartalmas Pihenés Pályázat keretösszegének megemelésére 

fordította. 

Adomány a Különleges életek c. filmmel kapcsolatban 

2019-ben mutatták be hazánkban a Különleges életek c. francia filmet, amely nehéz sorsú autista 

fiatalok életét és speciális élethelyzeteiket mutatja be. A film forgalmazója többek mellett megkereste 

Szövetségünket is, és ajánlásunkat kérte a film népszerűsítéséhez. Az AOSZ úgy ítélte meg, hogy az 

alkotás hitelesen és szemléletesen mutatja be autizmust, ezért több felhívást is közzétett az előadások 

népszerűségének növeléséért. Erre figyelemmel a forgalmazó országszerte több helyszínen is premier 

előtti vetítéseket is szervezett, amelynek bevételét autista embereket támogató szervezetek 

megsegítésére ajánlotta fel. 

Ennek köszönhetően az AOSZ 43 200 Ft adományhoz jutott. 

Animátor órák megtartása, Társadalmi szemléletformálás (3. részfeladat) 

Animátoraink 2019-ben az „Utazás az autizmus körül – Lehet-e autista gyermek a padtársam?” 

program keretében 24 szemléletformáló órát tartottak, szemléletformáló programjainkon összesen 

több mint 640 (jelenléti ívek alapján 644) diák vett részt. 

Az iskolákban szervezett szemléletformáló óráinkon túl tovább folytatódott a 2018-ban elkezdett 

együttműködés a Decathlon Áruházak dolgozóinak autizmus ismeretek átadásával, melynek 

köszönhetően az új alkalmazottak is autizmusra felkészülten várták az autista vásárlókat és családjaikat. 

Külön öröm számunkra, hogy ennek a munkának köszönhetően a Dechatlon autista munkavállalók 

alkalmazását is megkezdte. 

Önkéntesség 

A 2019-as évben összesen  önkéntes adatbázisunk 56 főt tartott nyilván, ebből 1 fő dolgozott az AOSZ-

nál. Az önkéntesek tevékenysége az irodai munkától, az esetenkénti rendezvényeken való támogató 

feladatok ellátásáig rendkívül változatos képet mutat. 

Képzések - szülőtréningek és felnőttképzési tevékenység  

1 db Autizmus és Szexualitás című, kétnapos tréninget valósítottunk meg Nagykanizsán (2019. 

november 9. és 16.), tagszervezetünk, az ALAUTI (Alapítvány az Autista Gyermekekért) Egyesület 

közreműködésével, 19 fő részvételével, nagy érdeklődés mellett, nagy sikerrel. 



Engedélyeztetett képzéseink közül 2019-ben 2 db háromnapos E-001430/2016/D001 jelű Felnőtt 

Fogódzó képzést valósítottunk meg: 2019. október 24-25-26-án Szegeden 16 résztvevővel, valamint 

2019. november 21-22-23-án Szombathelyen szintén 16 résztvevővel. Minden résztvevő megszerezte 

a képzés sikeres elvégzését igazoló oklevelet. 

  

 Kelt: Budapest, 2019. február 26. 

 


