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Be szél ge tés Aáry-Tamás La jos sal, 
az ok ta tá si jo gok biz to sá val

� dr. Aáry-Tamás La jos jo gász, az ok ta tá si jo gok biz to sa 1967-ben szü le tett Ma ros vá sár helyen.
1996-ban szer zett dip lo mát az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Ál lam- és Jog tu do má nyi
Karán. Egye te mi évei alatt a Bibó Ist ván Szak kol lé gi um tag ja volt, 1993-tól po li to ló gi át is
hall ga tott. Kö zel négy évig a ki sebb sé gi ombudsman mun ka tár sa ként dol go zott, ahol el sô -
sor ban ok ta tá si kér dé sek kel fog lal ko zott. Fel ada tai kö zé tar to zott töb bek kö zött az át fo gó,
or szá gos ok ta tá si vizs gá la tok meg szer ve zé se is. A Pro Minoritate cí mû ki sebb sé gi lap szer -
kesz tô je. Az EL TE ok ta tó ja. Nôs, fe le sé ge ügy véd. Négy gyer mek, Zsom bor, Zsó fia, Pan na
és Or so lya édes ap ja. �

dr. Aáry-Tamás La jos

Fel sô ok ta tá si MÛ HELY (FeMû): Az esély -
egyen lô ség re, il let ve a fel sô ok ta tá si be ju tá si esé -
lyek re fó ku szá ló szá munk be ve ze tô in ter jú ját az
ok ta tás po li ti ka egy olyan sze rep lô jé vel sze ret tük
vol na el ké szí te ni, aki nek a tör vé nyi sza bá lyo zás -
sal – fe lül né zet bôl és a hét köz na pi prob lé mák
szint jén is – min den na pi kap cso ló dá sa van, ezért

be szél ge tünk most az ok ta tá si jo gok biz to sá val
a fel sô ok ta tá si esély egyen lô ség rôl.
Aáry-Tamás La jos: A fel ső ok ta tá si esély -
egyen lő ség ről szól va, ha egy ki csit di cse -
ked he tek, az én ja vas la tom ra szü le tett meg
az ok ta tás ban az el ső előny ben ré sze sí tés ről
szó ló sza bá lyo zás 2001-ben, Pá lin kás József
mi nisz ter sé ge alatt. Ak kor fo gal maz ták meg
a fel vé te li el já rás ban, hogy ho gyan le het
igény be ven ni a plusz időt, tech ni kai esz kö -
zö ket. 

FeMû: A hi va tal mû kö dé sé vel kap cso lat ban
több he lyen is ol vas tam, hogy az el múlt 12–13
év ben fi nan szí ro zá si prob lé mák ter hel ték. Nem
tu dom, mi a hely zet je len leg. Vál to zott-e ked ve -
zô irány ba a hely zet?
A-T. L.: 1999-ben na gyon kü lön le ges he lyen,
hely zet ben jött lét re ez a hi va tal. A mi nisz -
té ri um épü le te ke ren gők ből áll. Na gyon kö -
zel a föld szint hez lét re hoz tunk egy olyan
kis ficakot, ahol nem le het ke ren ge ni. Le zár -
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tuk a mel let te lé vő fa lat azért, hogy aki hoz -
zánk jön, az kön  nyen ide ta lál jon, ne kell jen
bók lász nia egy ha tal mas mi nisz té ri u mi épü -
let ben. Nyolc em ber rel kezd tük el, és a szak -
mai költ ség ve tés, te hát a re zsin kí vü li ke ret,
ami ből gaz dál kod hat tunk, ami ből ku ta tá so -
kat foly tat hat tunk, meg ren del het tem kü lön -
bö ző ta nul má nyo kat azért, hogy egy-egy
szak kér dést job ban ért sünk, 40 mil lió fo rint
volt. Ez az ös  szeg idén és már ta valy is nul -
la fo rint volt.

FeMû: Ezek sze rint po zi tív vál to zás nem tör tént.
A-T. L.: Úgy néz ki, hogy ren de ződ ni fog
a hely ze tünk. A mos ta ni mi nisz ter vál tás után
az el ső tár gya lás ele ve a hi va tal kon szo li dá -
lá sá ról fog szól ni. Két ség te le nül vál sá gos és
nem mél tó hely zet ez, bi zo nyos szem pont ból
még sem re mény te len. An nak ide jén Hiller
mi nisz ter úr utol só in téz ke dé sei egyi ké vel le -
nul láz ta a hi va ta lunk költ ség ve tés ét, és az új
kor mány zat alatt egész egy sze rű en nem ala -
kult ki an nak a struk tú rá ja, hogy ho gyan ren -
dez zük dol ga in kat. Ez a fo lya mat mos tan ra
ért be, egy ki csit el hú zó dott.

FeMû: Ezek sze rint az ok ta tá si jo gok biz to sá -
nak be szá mo ló ja a 2011. évi te vé keny sé gé rôl
a kez de ti évek hez ha son ló an tí zez res pél dány -
szám ban je le nik meg? 
A-T. L.: Nem, to vább ra is ezer pél dány ban
tud tam meg je len tet ni. De ez a hely zet ren de -
ződ ni fog. Kü lö nö sen úgy, hogy egyéb ként
nem tét le nül telt el az el múlt idő szak, na gyon
sok part nert ke res tünk meg. Olyan part ne re -
ket, akik kel ko ráb ban már dol goz tunk együtt,
de mos tan ra szo ro sabb ra fog tuk az együtt mű -
kö dést, és olyan kö zös pro jek te ket dol goz -
tunk ki, ame lyek nek a fi nan szí ro zó ja most
már nem én va gyok, ha nem va la ki más.
A hang juk eset leg gyen gébb, de az ok ta tá si
biz tos in téz mé nyé nek te kin té lye emel ni tud -
ja az ő ked vez mé nye zé sük sú lyát. 

Na gyon jó ked vez mé nye zé se ink vol tak
az el múlt évek ben. Kí vül ről ta lán ke vés bé
lát szik, hogy a jól el vég zett szak mai mun ka
mö gött szin te nul la fo rint állt. De hos  szú tá -
von ez ér te lem sze rű en nem tart ha tó fenn.
Nem nagy igé nyű az in téz mény, most már
csak öten va gyunk, te hát az el múlt idő szak
a lét szá mot is jócs kán meg nyir bál ta. Ah hoz,
hogy mi pro fes  szi o ná lis mun kát vé gez zünk,
nem kell nagy költ ség ve té si ke ret, de a nul lá -
nál azért egy pi ci vel több re len ne szük ség.

FeMû: A hí rek sze rint a költ ség ve té si prob lé mák -
kal el len tét ben a meg keresé sek men  nyi sé ge va ló -
ban fo lya ma to san nö ve ke dett az el múlt pár év ben. 
A-T. L.: Így van, bár egy idő óta nem nö vek -
szik lát vá nyo san, in kább be állt egy szint re.
A hoz zánk ér ke zett pa na szok szá ma a 2000-
es, el ső év ben 500–550 kö rü li volt. Ér te lem -
sze rű en a hi va talt ke vés bé is mer ték. Most
már évek óta olyan 1500–1600 pa nasz ér ke -
zik a hi va ta lunk hoz, va la men  nyi nö ve ke dés
két ség te le nül van, de sta bi li zá ló dott ezen
a szin ten. Nem is me rek na gyobb „rek lá mot”
ki fej te ni, mert ta lán ez az az ügy hal maz, amit
kul tu rál tan, tisz tes sé ge sen, szak ma i lag meg -
ala po zot tan vé gig is tu dunk vin ni. Össze sít ve
már 17 000 pa naszt ke zel tünk az el múlt 12 év
alatt.

FeMû: A be ér ke zô ügyek tar tal mi lag a nyil vá nos -
ság szá má ra ke vés sé is mer tek. A hi va tal te vé -
keny sé gé vel kap cso la tos saj tó hí rek ben ko ráb ban
na gyobb sze re pet ka pott az esély egyen lô ség.
Most úgy lát szik, mint ha az el múlt 2–3 év ben in -
kább az is ko lai ag res  szió len ne a fó kusz ban. Vagy
csak a saj tó fúj ta fel en  nyi re ezt a prob lé mát?
A-T. L.: Nem a mé dia fúj ta fel. Ta lán em lé kez -
nek, 2008-ban be jár ta a ma gyar saj tót egy
mo bil lal ké szült fel vé tel, amin egy fi a tal em -
ber egy sár ga gáz cső vel a ta ná rát pró bál ta
bán tal maz ni. Ez volt az utol só csepp a po hár -
ban. At tól kezd ve ex po nen ci á li san nö ve ke dett
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az ilyen jel le gű ügyek szá ma, a ma gyar saj tó -
ban pe dig ezt a kér dést tár gyal ták. A po li ti ka
fel kap ta az ügyet, tár sa dal mi je len tő sé ge
meg nőtt. El kez dőd tek a köz po li ti kai tár gyú
vi ták ar ról, hogy szál lít sák le a bün tet he tő sé -
gi kor ha tárt. Olyan ja vas la tok is meg fo gal ma -
zód tak, hogy ki kel le ne rúg ni gye re ke ket,
akár vég le ge sen az ös  szes is ko lá ból. A po li -
ti ka ál ta lá ban az egy sze rűbb meg ol dás irá nyá -
ba moz dul el. A bün te tő tör vény könyv mó do -
sí tá sa min dent el bír, és úgy tű nik, mint ha
na gyon egy sze rű mun ká val, egy toll vo nás sal
ke zel ni le het ne a hely ze tet. Ma gyar or szá gon
ko ráb ban nem volt át fo gó nagy vizs gá lat az is -
ko lai ag res  szi ó ról. 2009-ben úgy dön töt tem,
hogy meg ren de lek egy vizs gá la tot, mi vel na -
gyon ke ve set tu dunk a kér dés kör ről. A vizs -
gá lat le foly ta tá sa után már lát ni le he tett, hogy
mi vel ál lunk szem ben a kö zép is ko lák ban. Ta -
lán ezért ka pott na gyobb vissz han got a kér -
dés kör. Az er ről szó ló dis kur zus pe dig foly ta -
tód ha tott, mi vel ta valy, Ma gyar or szág eu ró pai
uni ós el nök sé gi cik lu sa alatt, ja vas la tom ra az
ok ta tá si mi nisz te rek in for má lis ta lál ko zó já -
nak egyik na pi ren di pont ja az is ko lai ag resz  -
szió volt. A glo bá lis té ma, ami ről az egész na -
pos ren dez vény szólt, az ak tív ál lam pol gár ság
volt, ezen be lül nagy pil lé rek ben há rom té má -
ról esett szó. A leg na gyobb hang súlyt az is ko -
lai ag res  szió kap ta, de a di á kok gaz da sá gi is -
me re te i ről is szólt egy vi ta, hi szen vál ság
van, és jó len ne, ha a di á ko kat fel vér tez nénk
in for má ci ó val, hogy mi re fel nő nek, a ha son -
ló hely ze te ket ért sék, tud ják ke zel ni. A mé dia -
tu da tos ság volt a har ma dik olyan té ma, ami -
ről be szél tünk. 

Meg mon dom őszin tén, sze mé lyes szak mai
si ker ként ér té ke lem, hogy a ma gyar el nök ség
ide jén a ma gyar fel ve tés egy na gyon si ke res
pro jekt volt, és el kez dő dött egy szo ros eu ró pai
együtt mű kö dés eb ben a kér dés ben. Ér te lem -
sze rű en a saj tó ezt a kér dést tá lal ta. De nem igaz
az, hogy sok kal több ügy ér ke zik hoz zánk eb -

ben a kér dés ben, csak en nek a tá la lá sa, az er ről
szó ló dis kur zus lett hang sú lyo sabb.

FeMû: 2003-ban volt egy má sik, egy kér dô íves
vizs gá lat a fo gya té kos hall ga tók jog ér vé nye sí té -
sé rôl. Ez nem ka pott ak ko ra saj tó nyil vá nos sá got. 
A-T. L.: Volt saj tó nyil vá nos sá ga, mert saj tó tá -
jé koz ta tót és saj tó be szél ge té se ket is szer vez -
tünk eb ben a kér dés kör ben, de je len tő sebb fi -
gyel met va ló ban nem ka pott. Fi gye lem be kell
ven ni, hogy az ok ta tás nak csak egy kis szeg -
men sé ről, a fo gya té kos hall ga tók ról szólt.
Ezek nek a hall ga tók nak az ará nya, mint az
a ku ta tás ból is ki de rült, na gyon ala csony
a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek ben. De szak mai
ber ke ken be lül, te hát az in téz mé nyek kel va -
ló vi tá ink ban, ez a té ma fo lya ma to san elő jött,
és az lát szott, hogy az egye te mi ko or di ná to -
rok nak a mun ká ja az óta meg erő sö dött. Te hát
na gyon sok in téz mény fel is mer te azt, amit
mi el mond tunk ne kik, hogy olyan ré teg ről
van szó, akik nyu god tan le het né nek a hall ga -
tó ik, ha meg te rem tik azo kat a fel té te le ket,
ame lyek a spe ci á lis igé nyű hall ga tók éle tét
meg kön  nyí tik az in téz mény fa la in be lül.
Meg erő sö dött a dis kur zus eb ben a té má ban az
in téz mé nye ken be lül, hogy ho gyan le het ne
meg va ló sí ta ni ezt a fel ada tot, mi lyen meg ol -
dá sok ra len ne szük ség ez zel kap cso lat ban.
En nek a té má nak a nyil vá nos sá ga két ség te le -
nül nem volt túl sá go san je len tős. Még én is
fia tal biz tos vol tam, és le het, hogy en nek
a kér dés kör nek a kom mu ni ká ci ó ját nem ke -
zel tem na gyon ügye sen. De nem az volt a cél,
hogy a prob lé mát a tel jes köz vé le mény elé
tár juk, sok kal in kább a szak mai köz vé le -
ményt pró bál tuk meg cé loz ni, és úgy lá tom
a fel ső ok ta tá si in téz mé nye ken be lü li vál to zá -
sok ból, hogy volt a mun kánk nak fo ga nat ja.

FeMû: Ér ke zik az in téz mé nyek ol da lá ról va la mi -
lyen vis  sza csa to lás az eset le ges vál to zá sok ról? 
A hi va tal kö ve ti, hogy az in téz mé nyek men  nyi re
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fi gyel nek oda akár a fo gya ték kal élôk re, akár
más esély egyen lô sé gi kér dé sek re?
A-T. L.: A vis  sza csa to lás nem di rekt. Nem úgy
tör té nik, hogy fel hív nak en gem, hogy meg fo -
gad tuk a vizs gá lat ban meg fo gal ma zot ta kat, és
most je lent jük, hogy sok kal ügye seb bek va -
gyunk, sok kal in kább a hall ga tók tól ér kez nek
vis  sza jel zé sek. Il let ve a do log nem úgy je lent -
ke zik, hogy most már min den sok kal job ban
mű kö dik, hi szen aki ké sőbb ke rül be, az nem
tud vi szo nyí ta ni ah hoz, hogy 3–4 év vel ez -
előtt mi lyen volt az egye tem. A vi ták fel erő -
söd tek. Jö vő hé ten ve szünk részt egy be szél -
ge té sen, amit az EL TE Gyógy pe da gó gi ai
Ka ra szer vez, és aho vá hal lás sé rült hall ga tó -
kat hív nak meg. A hal lás sé rült hall ga tók el -
mond ják, hogy mi vál to zott a ko ráb bi évek -
hez ké pest, a je le lés mennyi re se gít ne kik,
vagy az új tech ni kák men  nyi re hi á nyoz nak,
mi lyen gyen ge sé gei van nak an nak, ha mond -
juk egy olyan jel tol má csot kap nak, aki je lel -
ni tud, de az ak tu á lis szak mai anya got nem is -
me ri. Te hát nem dől he tünk hát ra, hogy jó
meg ol dá sok szü let tek, mert nem at tól va gyunk
de mok ra ták, hogy meg ta lál juk a jó meg ol dá -
so kat, ha nem at tól, hogy fo lya ma to san ke res -
sük. Ez a fo lya ma tos ke re sés in dult be jól ér -
zé kel he tő mó don na gyon sok fel ső ok ta tá si
in téz mény ben, és ez ne kem tet szik. Né ha hal -
kabb a vi ta, né ha fel erő sö dik, de fo lya ma to -
san érez he tő. 

En nek a vis  sza csa to lá sát ér zé ke lem, vagy
az in nen be gyűj tött in for má ci ók ból lá tom,
hogy az egye te me ken fo lya ma tos vi ta van.
Két ség te le nül sok még a ten ni va ló, hogy el -
mond has suk, a fo gya té kos ság gal élő hall ga -
tók nyu god tan, bár mi lyen kö rül mé nyek kö -
zött ott le het nek, ta nul hat nak, vizs gáz hat nak,
és a töb bi hall ga tó val azo no sak az esé lye ik.

FeMû: A hall ga tók ré szé rôl ér ke zô esély egyen -
lô ség gel kap cso la tos meg ke re sé sek szá má -
ban is érez he tô ez a po zi tív vál to zás?

A-T. L.: Így kü lön most nem gyűj töt tem ös  sze
az er re vo nat ko zó sta tisz ti kát, de te kin tet tel
ar ra, hogy én vol tam vé gig a biz tos eb ben az
idő szak ban, úgy lá tom, hogy va la mek ko ra
csök ke nés bi zo nyá ra van, de nem lát vá nyos.

FeMû: Ezen a te rü le ten be lül mi lyen jel le gû ek 
a meg ke re sé sek? A hi va tal éves je len té se i ben
in kább az anya gi tá mo ga tá so kat érin tô pa na -
szo kat ta lál tam, nem iga zán ta lál koz tam az inf -
rast ruk tú rá val vagy a hu mán erô for rás sal kap -
cso la tos jel zé sek kel.
A-T. L.: Több faj ta jel zés van. Az egyik, hogy
a be me ne ti rend szer ben most már meg le het
je löl ni a fo gya té kos sá got, vi szont so kan van -
nak, akik nem tud ták vagy ké sőn tud ták meg,
hogy ha ezt meg je lö lik, ak kor ne kik a rend szer
ked vez mé nye ket kí nál. Te hát in kább a be me -
ne ti rend szer nél lá tom eze ket a jel zé se ket.
Bent az egye te men már ke ve seb bel ta lál ko -
zunk, mert sok in téz mény na gyon sok min dent
már meg tett. Va kok, gyen gén lá tók szá má ra
a fo lyo són köz le ke dést se gí tő fel fes té sek van -
nak, fel újí tá sok nál szé les lif te ket épí te nek be.
Na gyon sok he lyen moz gás kor lá to zot tak ál tal
is hasz nál ha tó mos dó kat épí tet tek ki. Van,
ahol a kü szö bö ket szed ték fel az elő adó ba va -
ló be lé pés hez. Az új vagy fel újí tott in téz mé -
nyek nél rám pák épül tek ki. Ezek a vál to zá sok
két ség te le nül oda ve zet nek, hogy az ilyen tí pu -
sú jel zé sek szá ma ke ve sebb. Elő for dult olyan
is, hogy a hall ga tó nem tud ta, van esély egyen -
lő sé gi ko or di ná tor az in téz mé nyé ben. Te hát
úgy kezd te el a hall ga tói éle tét, hogy nem
tud ta, van ott egy se gí tő je, aki hez be kel le ne
je lent kez ni, mert ak kor él het ne azok kal a ked -
vez mé nyek kel, ame lye ket a ko or di ná tor te -
remt meg úgy, hogy ő be szél a tan szék ve ze -
tők kel, ő be szél a ka ri ta ná csi ülé se ken ar ról,
hogy mi lyen hall ga tó ik van nak és hogy szá -
muk ra min den to váb bi nél kül biz to sít ha tó
a hos  szabb fel ké szü lé si idő vagy kü lön bö ző
tech ni kai esz kö zök al kal ma zá sa. 
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Ke vés olyan eset ről van tu do má som,
hogy va la me lyik ok ta tó fi gyel men kí vül
hagy ta vol na a fo gya té kos sá got, meg alá zott
vol na egy hall ga tót vagy sú lyo san mél tat lan
hely ze tet oko zott vol na. El kép zel he tő, hogy
vol tak ilye nek, de ezek nek a szá ma ná lam
már ki sebb, hoz zám ke vés bé jut nak el.

FeMû: Az esély egyen lô ség má sik há rom te rü -
le te, a hát rá nyos hely zet, az et ni kai, il let ve
gender kér dé sek je lent kez nek a hi va tal ügy -
me net ében? Ha igen, mi lyen mér ték ben, il let ve
for má ban je len nek meg?
A-T. L.: Meg je len nek. Az et ni kai tí pu sú hát rá -
nyos meg kü lön böz te tés vagy ki sebb sé gi tí pu -
sú ügyek szá ma azért ki csi a mi be szá mo -
lónk ban vagy az ügy hal ma zunk ban, mert
Ma gyar or szá gon a kö zel múl tig volt ki sebb sé -
gi ombudsman, ahogy ko ráb ban em lí tet tem,
ott kezd tem a pá lyá mat. Ami kor 1999-ben ide -
jöt tem, Kaltenbach Je nő vel, az ak ko ri biz tos -
sal le ül tünk és meg ál la pod tunk, hogy a ki -
sebb sé gi ok ta tá si kér dé se ket úgy ke zel jük,
hogy le gye nek azok ki sebb sé gi hang sú lyú ak,
és azo kat vi gye ő. Ugyan is, ha én, aki a hi va -
tal ból egye dü li ként fog lal koz tam az ok ta tás sal,
át ho zom eze ket az ügye ket a hi va tal ba, ak kor
ez egy részt fe szült ség hez ve zet, más részt ott
már ki ala kult en nek az ügy me ne te. Nem utol -
só sor ban el ke rül het tem azt a vé le ke dést, hogy
Aáry-Tamás La jos csak a ki sebb sé gi kér dé sek -
hez ért, pe dig most már más dol gok kal is kel -
le ne fog lal koz nia. Az ed dig fel so rol tak nak kö -
szön he tő en a két in téz mény nagy sze rű en
mű kö dött együtt. Ha en gem ke res tek meg ki -
sebb sé gi ügyek ben, ak kor fel aján lot tuk, hogy
át tesszük az ügyet a ki sebb sé gi ombudsman
iro dá já hoz, vagy ja va sol tuk, hogy a pa na szos
sze mé lye sen ke res se meg őket. Ha pe dig ők ta -
lál koz tak olyan üg  gyel, ami nek nem volt ki -
sebb sé gi re le van ci á ja, de az ok ta tá si jog sé rel -
met fel le he tett fe dez ni ben ne, át tet ték vagy
hoz zánk irá nyí tot ták a pa na szo so kat. 

Ab ban a sze ren csés hely zet ben van Ma -
gyar or szág, vagy volt a kö zel múl tig, hogy
volt kü lön ki sebb sé gi és ok ta tá si ombudsmanja
is. Az ál lam pol gár bár me lyik hez for dul hat, 
de hogy ne for dul jon elő két kü lön vizs gá lat
vagy egy más sal szem be me nő ál lás pont, az ál -
lam pol gár ok jog ér vé nye sí té sé nek ér de ké ben
a hi va ta lok nak együtt kell mű köd ni, és a ki -
sebb sé gi biz tos sal jól együtt tud tunk így mű -
köd ni. A gye sen lé vők hely ze te fo lya ma tos
ügy ke ze lést igé nyel. Szin te egy új fe je ze tet
igé nyel már a be szá mo lóm ban. En nek a kér -
dés kör nek szép ívét tud juk le ír ni már a ko ráb -
bi be szá mo lók alap ján. Ez zel in ten zí veb ben
fog lal ko zunk. Volt egy idő szak, ami kor a po -
li ti ka azt gon dol ta, hogy az zal se gí ti a kis ma -
má kat vagy a hát rá nyos hely ze tű e ket, hogy
ami kor már be ju tot tak az egye tem re, ak kor
se gít ne kik benn ma rad ni. A gye sen lé vő kis -
ma mák nak nem kel lett költ ség té rí tést fi zet ni.
Ez ké sőbb meg vál to zott, szép las san le fa rol -
tak er ről a hely zet ről a po li ti ku sok és most
már plusz pon tot ad nak. A hát rá nyos hely ze tű -
ek ko ráb ban szin tén nem plusz pon tot kap tak,
ha nem volt egy na gyon szé pen ki dol go zott
men tor há ló zat. Ha be ke rült egy hát rá nyos
hely ze tű hall ga tó a fel ső ok ta tá si in téz mény -
be, ak kor egy men tor el kez dett ve le fog lal -
koz ni. Hi szen ezen a szin ten a benn ma ra dás
okoz iga zán gon dot. Szük sé ge sek azok az in -
for má ci ók, ame lyek ből meg tud hat ja a mento -
rált, ho gyan kell egye te mis ta éle tet él ni. Mik
a buk ta tói? Hogy le het le mor zso lód ni, és ho -
gyan le het eze ket a hely ze te ket el ke rül ni? 
A men tor há ló zat idő vel hát tér be szo rult, he -
lyet te be jött a plusz pont a hát rá nyos hely ze -
tű ek ese té ben is. A hi va tal vizs gá la ta ide jén
azt re mél tem, és ak kor el is in dult ez a fo lya -
mat, csak ta lán nem ka pott ele gen dő hang -
súlyt köz po li ti kai szin ten sem, hogy meg tud -
nak ta pad ni ezek a di á kok, ott ma rad nak az
in téz mény ben, tel jes hall ga tói éle tet él het nek.
Ehe lyett idő vel ná luk is a fel vé te li nél je lent -
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ke zett a plusz pont. Én azért tar tom prob lé -
más nak a plusz pon tok adá sát, mert a hall ga -
tók tól ér ke zett vis  sza jel zé sek alap ján bi zony
nem min den ki ked ve li eze ket a ked vez mé -
nye zett cso por to kat, tag ja i kat, mond ván,
hogy ők a kü lön pont ja ik kal ke rül tek be a fel -
ső ok ta tá si in téz mé nyek be. Fi lo zó fi a i lag vagy
akár a jog szem pont já ból, az esély egyen lő ség
szem pont já ból is van kü lönb ség a két meg ol -
dás kö zött. A kis ma ma nem bu ta, nem azért
kell be tol ni az egye tem re, mert kép te len el ér -
ni azt a pont szá mot, ami őt fel jo go sí ta ná,
hogy hall ga tó le gyen, ha nem ő kis ma ma, és
azt sze ret né, ha a fel té te lek se gí te nék őt, hogy
el vé gez hes se az egye te met, fő is ko lát. Ezek
a fel té te lek pe dig olyas mik, hogy ru gal mas le -
gyen a rend szer, le gyen a női mos dó ban pe -
len ká zó, vagy akár kis pe len ká zó he lyi ség,
vagy ha már egy na gyobb cso port ról be szél -
he tünk in téz mé nyi szin ten, ak kor el kép zel he -
tő, hogy az egye tem nek meg éri böl cső dét,
óvo dát, eset leg ját szó há zat mű köd tet ni. Sok -
fé le meg ol dás van Nyu gat-Eu ró pá ban, ami től
a kis ma ma úgy ér zi, hogy a kö rül mé nyek
nem hát rál tat ják őt a ta nu lás ban, vizs gá zás -
ban, egy elő adás meg hall ga tá sá ban vagy
a gya kor lat vég zé sé ben, ha nem épp el len ke -
ző leg, az egye tem se gí ti őt. 

A hát rá nyos hely ze tű hall ga tó nál is ha -
son ló a hely zet. Jó len ne, ha benn ma rad hat -
ná nak, jó len ne, ha meg kap nák ezt a se gít sé -
get, hogy is mer jék a buk ta tó kat. Ön ma gá ban
az, hogy be tol ják őket a fel ső ok ta tá si in téz -
mény be, de be lül a rend szer ke vés bé se gí ti
őket, sok eset ben le mor zso ló dás hoz ve zet,
ami jól lát ha tó vá vá lik a sta tisz ti kák ból, és
csa ló dást okoz min den ki nek. Az ál lam el költ
egy cso mó pénzt, de nem érik be a gyü möl -
cse. A csa lád úgy ér zi, hogy bár meg pró bál -
ták, a gye rek te het sé ges volt, de egyéb okok
mi att ki bu kik a rend szer ből. A ked vez mé nye -
zet tek úgy ér zik, hogy kap tak ugyan se gít sé -
get, de utá na min den ki egy ki csit szét tár ja

a kar ját, hogy kap tál se gít sé get, en  nyi le gyen
elég, tes sék él ni ve le. Az én szí vem hez kö ze -
lebb áll az, hogy az in téz mé nyen be lü li ösz -
tön ző po li ti ka ér vé nye sül jön, bel ső se gít sé -
gek, vi ták ré vén, ame lyek nek a vé gén
vál toz tat ni le het a ko ráb bi meg ol dá si mó don,
mert ki de rül, hogy az el avult. Ma már a tech -
ni ka rend kí vül fej lett, és óri á si se gít sé gé re
le het ezek nek a cso por tok nak, ha al kal maz zák.
Ha egy ki csit ki tér he tek még a gye sen lé vők
hely ze té re, ez köz po li ti ka i lag és jo gász szem -
mel néz ve is kü lön le ges tör té net. Az ere de ti
szán dék az volt, hogy a kis ma mák az alapkép-
zés ben kap ja nak se gít sé get, te hát az alap -
képzés ben nem kel lett ne kik költ ség té rí tést
fi zet ni. De jo gi lag egy ke vés bé ele gáns meg -
ol dást vá lasz tot tak, mert a ren de let rá mu ta tott
a fel ső ok ta tá si tör vény egyik pa ra gra fu sá ra,
ame lyik vi szont fel so rol ta az ös  szes kép zé si
for mát. És el in dult egy olyan fo lya mat, ami
vi szont ké sőbb a kis ma má kat ret te ne tes hely -
zet be hoz ta, és az egye te me ket is. Ne ve ze te -
sen, hogy a kis ma mák, ha azt lát ták, hogy
bár mi lyen tí pu sú kép zés be me het nek, mert
nem kell költ ség té rí tést fi zet ni, ak kor ki néz -
ték a leg job ba kat és a leg drá gáb ba kat. Ez meg
azt ered mé nyez te, hogy az egye te mek ott áll -
tak, hogy ők nem kér het nek pénzt a kis ma -
mák tól, de az ál lam nem kom pen zál ta a tel jes
dí jat, ha nem csak va la men  nyi pénzt adott, és
ez zel nagy lyu kak ke let kez tek az in téz mé -
nyek költ ség ve tés ében. A Mű sza ki Egye tem
egyik leg hí re sebb mes ter kép zé sé ben évek kel
ez előtt a kis ma mák ará nya el ér te az 50%-ot.
El jött hoz zám a rek tor, hogy ös  sze om lik így
a rend szer, pró bál junk se gí te ni. Ab ban az idő -
szak ban nem le he tett rá ven ni az ál lam tit ká ro -
kat, hogy az ere de ti szán dék hoz iga zít suk
hoz zá a jog sza bályt, ta lál juk meg az ele gáns,
a szán dé kok nak meg fe le lő meg ol dást. 

Ké sőbb a hoz zám ér ke zett pa na szok szá -
ma nőtt, ki e gé szül ve olya nok kal, mint pél dá -
ul az egyik ügyem ben a költ ség té rí tés mér té -
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ke, amit ugye nem kel lett a kis ma má nak be -
fi zet ni, nyolc van ezer fo rint lett vol na. A fő is -
ko la azt csi nál ta, hogy ös  sze ál lí tott egy olyan
cso ma got, ami ben alul köny vek vol tak, raj ta
ugyan az CD-ROM-on, a te te jén men za je -
gyek, és eze ket nej lon nal le ra gasz tot ták, hogy
ne le hes sen meg bon ta ni, és azt mond ták,
hogy ezt meg kell vá sá rol ni, és az ára nyolc -
van ezer fo rint. El in dult a trük kö zé sek so ro za -
ta: ha az ál lam nem en ge di, én majd má sik ol -
dal ról „be ve szem”. Rá adá sul ezek a hall ga tók
le ve le ző sök vol tak, je lez ték, hogy ők nem
jár nak a men zá ra, ne kik nem kell men za jegy.
Azért is szól tak, hogy hadd dönt sék el ők,
könyv for má ban vagy elekt ro ni ku san ké rik
a tan anya got. A ket tőt együtt mi nek? 
El in dult egy kü lön le ges ügy cso port, ami
a leg in kább mél tat lan volt a kis ma mák kal szem-
ben, ugyan is a drá ga kép zé se ken, a fel vé te lin
meg kér dez ték, hogy na és van-e kis gye rek?
Vagy ter vez-e kis gye re ket? Azt gon do lom,
hogy ezek nem a fel vé te li tárgy kö ré be tar to -
zó kér dé sek. Ugyan ak kor az egye te mek meg
azt lát ták, csak így tud ják ki vé de ni, hogy
a költ ség té rí tés alól men te sí tett cso port ból
túl nagy arány ban jus sa nak be a drá ga kép zé -
sek re. A rossz sza bá lyo zás, il let ve a nem ele -
gáns jo gi meg ol dás az ilyen kény sze rű in téz -
ke dé sek so ro za tos meg je le né sé hez ve ze tett. 

A kor mány vál tás sem ho zott meg ol dást,
mert va la mi ért az új kor mány zat úgy dön tött,
hogy nem nyúl nak ezek hez az in téz ke dé sek hez.
Szól tam, hogy ne ért se nek fél re, nem a po li ti -
kai cél lal van a baj, az rend ben van. De a meg -
ol dás szét zül lesz ti az egye te me ket, fi nan szí -
roz ha tat lan ná te szi, és olyan tart ha tat lan
hely ze te ket in dít el, ame lyek kel szem be kell
majd néz ni. Ezt kö ve tő en a po li ti ka el kez dett
ki fa rol ni eb ből a hely zet ből. Elő ször szű kí tet -
ték az érin tet tek kö rét, ha tár idő ket ik tat tak be,
hogy er re vo nat ko zott, ar ra nem, és a vé gén
szép csend ben ki ve zet ték ezt a ked vez ményt.
Mai na pig ka pok olyan pa na szo kat, hogy gye -

sen va gyok, ak kor mi ért nem kap ha tok költ -
ség té rí tést? És már rég óta ír juk ne kik, hogy ez
a le he tő ség már nem áll ren del ke zés re.
Egyéb ként köz pon ti lag és hall ga tói ol dal ról
si ker tör té net volt, le het, bár nem ez a szak te -
rü le tem, hogy de mog rá fi a i lag is, vi szont szép
las san el halt. 

FeMû: Csak az in téz mé nyek nek nem ér te meg.
A-T. L.: Gaz da sá gi lag eb ben a for má ban két -
ség te le nül nem. De azt mon dom, hogy a mai
na pig fenn tart ha tó len ne vagy le het ne egy
olyan meg ol dás sal, ha csak az alap kép zés ben
ve zet nék be. Az tán már a má so dik, har ma dik
ok le ve let vagy a mes ter sza kot fi nan szí roz za
min den ki ma gá nak. De még egy szer hang sú -
lyo zom, eb ben az eset ben egy na gyon jól in -
dult tör té net sze rin tem rossz vé get ért. Nem
volt túl jó öt let fel vál ta ni ezt a meg ol dást
a több let pont szám ok kal.

FeMû: Min den eset re a több let pont adá sa lát vá nyos
meg ol dás. A be me ne ti ol da lon eh hez még ren del -
ke zünk ada tok kal, ké szít he tôk sta tisz ti kai ki mu ta -
tá sok. Itt még el le het mon da ni, hogy eny  nyi meg
en  nyi hall ga tó nak ad tunk se gít sé get. Az in téz mé -
nye ken be lü li élet út ról vi szont már nin cse nek
szám sze rû sít he tô ada tok, ös  sze kap csol ha tó adat -
bá zis ok. Kö vet he tet len né vá lik a ked vez mé nye zett,
de a be me net nél még ele gán sab ban el le het mon -
da ni, hogy men  nyi en ju tot tak be plusz pont tal. 
A-T. L.: Így van. És ez a fo lya mat nem ab ba az
irány ba hat, ami ért már a 2000-es évek ele jén
küz döt tünk, hogy a fo gya té kos ság gal élő hall -
ga tók nak az ará nya nö ve ked jen az egye te me -
ken, hi szen ők ké pe sek el vé gez ni az egye te -
met. Ké pe sek a dip lo ma bir to ká ban mun ká ba
áll ni, csak egy kis vál toz ta tás kell. Ab ban re -
mény ked tem 2001–2002 tá jé kán, hogy ahogy
a ver seny éle se dik majd az in téz mé nyek kö -
zött, úgy egy re in kább fel fog ják is mer ni, hogy
ez egy po ten ci á lis hall ga tói ré teg, fi ze tő ké pes
ke res let, hogy üz le ti nyel ven fo gal maz zak, és
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moc can nak er re. De ha a po li ti ka ösz tön ző je
ezt a fo lya ma tot nem se gí ti, ak kor nagy va ló -
szí nű ség gel az egye te mek sem fog nak nagy
ener gi á kat eb be az irány ba fek tet ni.

FeMû: A ma gyar tör vé nyi sza bá lyo zást meny  -
nyi re tart ja meg fe le lô nek, di va to san szól va: EU-
kon formnak?
A-T. L.: Ab szo lút mér ték ben, bár ez na gyon
erős ki fe je zés. Konform, te hát az ENSZ-
egyez mény nyo mán na gyon sok vál to zás
épült be kü lön jog sza bály ba, ága za ti jog sza -
bály okba. Sokszor ta lál ko zom vi szont az zal
a hely zet tel, hogy bár a tör vé nye ink kel, ren -
de le te ink kel nincs baj, ezek imp le men tá ci ó -
ja, al kal ma zá sa, fi lo zó fi á ja, az er ről szó ló
dis kur zus már jó val lany hább, mint a nyu ga -
ti or szá gok ban. Ért jük, tud juk a fő el ve ket, de
ami kor ezt ap ró pénz re kell vál ta ni, ak kor elég
nagy az el len ál lás. Az EL TE-n pe da gó gu sok -
nak ta ní tok jo got és rend sze re sen azt szok tam
kér ni, hogy ír ja nak ne kem egy há rom ol da las
dol go za tot egy önál ló gon do lat ról, te hát nem
az én sza va im alap ján, és ak kor meg aján lom
az ötöst. Há rom hall ga tóm svéd és finn min -
ta alap ján írt az EL TE-nek egy esély egyen lő -
sé gi prog ra mot, egy ter vet. Ne kem na gyon-
na gyon tet szett. Nem jo gász hall ga tók vol tak,
de azt mond tam, hogy jo gon is ötöst ad nék
ne kik, na gyon szé pen ös  sze ál lí tot ták. És ők
er re na gyon büsz kék vol tak. Kér dez ték, hogy
mit csi nál ja nak a prog ram mal. Mond tam ne -
kik, hogy ve gyék a hó nuk alá és ke res sék
meg a hall ga tói ön kor mány zat tól kezd ve az
EL TE fó ru ma it. Mi lyen jó len ne, ha az EL TE-
nek is len ne egy ilyen prog ram ja. Nem akar -
tam eb be a fo lya mat ba be le szól ni, mert a hall -
ga tók kezd ték, gon dol tam, vi gyék is vé gig ők.
Vé gül nem si ke rült. Pe dig nem hi szem, hogy
az ELTE-t go nosz em be rek ve ze tik. 

FeMû: Ha már az in téz mé nyek nél tar tunk, tud -
na em lí te ni po zi tív pél dát az esély egyen lô ség

elô se gí té sé re? Egy ál ta lán men  nyi re kö ve tik a
tör vé nyi sza bá lyo zást az egye te mek, fô is ko lák?  
A-T. L.: Azért va gyok baj ban en nek a kér dés -
nek a meg vá la szo lá sá nál, mert az én hi va ta -
lo mat ál ta lá ban a ne ga tív pél dák ke re sik vagy
ta lál ják meg. Az új épí té sű in téz mé nyek nél
ab szo lút érez he tő, az új campusok már aka -
dály men te sek, min den fé le tech ni kai esz köz -
zel fel sze rel tek. Sok olyan in téz mény van,
ahol az ok ta tók nál már gya kor lat tá vált, hogy
a gyen gén lá tó, vak hall ga tók szá má ra le he -
tő vé te szik, hogy be kap csol ják a mag nót, fel -
ve gyék az elő adást, hogy így ké szül hes se -
nek. Tu do má som sze rint ezt van, ahol úgy
old ják meg, hogy szer ző dést is köt nek a szer -
zői jo gok vé del mé ben. Hasz nál has sák az ar -
ra rá szo ru lók, de ne hogy az le gyen a vé ge,
hogy va la ki le ír ja és el ad ja az elő adást, mert
az még is csak az ok ta tóé. Ilye ne ket fo lya ma -
to san lá tok. Az el len ke ző jét is lá tom, ter mé -
sze te sen. Az egyik hall ga tóm dol go za tá ban
azt vál lal ta, hogy a sa ját fel ső ok ta tá si in téz -
mé nyé be, amely egy ré geb bi épü let, úgy megy
be, hogy fel tesz egy nap szem üve get, a fü lé re
pe dig egy le ját szót, han gos ze né vel, te hát úgy
tesz, mint ha si ket, il let ve gyen gén lá tó vagy
vak len ne, és ki pró bál ta, va jon mi lyen len ne,
ha nem lát na vagy nem hal la na. Azt mond ta,
hogy ami kor azt a ha tal mas ka put kel lett ki -
nyit nia – egy fi lig rán fi a tal hölgy ről van szó –,
ak kor jött rá, hogy mi za var ta ed dig a be lé pés -
nél. Rá jött, hogy ha ke re kes szé kes len ne
vagy ha nem lát na, ha ke vés bé tud ná hasz nál -
ni egyik vagy má sik kar ját, ak kor mek ko ra
gon dot okoz na ne ki már a be ju tás is az épü -
let be.

FeMû: Ez már ak kor is prob lé más, ha te le van
az em ber ke ze köny vek kel, jegyzetekkel…
A-T. L.: Igen. Vé gig ment a nap szem üveg gel az
egye tem bel ső te re in, és el mond ta, hogy ta po -
ga tóz nia kel lett. Sem mi lyen irány fény nem
se gí tet te ab ban, hogy mer re van a lép cső vagy
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a lift, elő a dó ter mek, mos dó. Va ló ság gal meg -
ren dí tet te, hogy a sa ját in téz mé nye men  nyi re
nem be fo ga dó. Eze ket a hall ga tói kí sér le te ket
sze re tem. Ilyen kis pro jek te ket is csi ná lunk,
hogy néz zék meg a di á kok, még a kö zép is ko -
lá ban, hogy ha be kö tik a sze mü ket és el dob -
nak egy tár gyat, a sa ját tár gyu kat a sa ját toll -
tar tó juk ból, ak kor tud ják-e, hogy mi az és hogy
hol van? Ilyen ér zé ke nyí té se ket kel le ne csi -
nál ni ok ta tók nak is, ak kor va ló szí nű leg so kan
len né nek, akik azt mon da nák, hogy tény leg,
moc can junk egy ki csit job ban elő re. 

FeMû: Az esély egyen lô ség gel fog lal ko zó ci vil
szer ve ze tek mi lyen kap cso lat ban áll nak a fel sô -
ok ta tá si in téz mé nyek kel?
A-T. L.: Én ar ról tu dok be szá mol ni, hogy ve -
lünk men  nyi re van nak kap cso lat ban, hogy
men  nyi re vesz nek részt az egye tem éle té ben,
ar ról nem ren del ke zünk tel jes kö rű kép pel.
Ve lünk fo lya ma tos a kap cso lat. 2003-ban kint
volt a hi va ta lunk a Szi ge ten és vagy hat évig
kint vol tunk a Ci vil  Fa lu ban.

FeMû: Azt ol vas tam, hogy anya gi okok ból már
nem na gyon tud nak ki men ni.
A-T. L.: Meg vál to zott a Szi get, a Ci vil Fa lu ré -
sze ki sebb je len tő sé gű vé vált, il let ve már nem
tud ták le he tő vé ten ni, hogy az zal tá mo gas sák
a ci vi le ket, hogy ára mot ad nak meg sát rat és
így to vább. Mos tan ra ne kem is el fo gyott
a pén zem, de én vol tam az el ső ha tó ság, akit
be fo ga dott a Szi get, és er re na gyon büsz ke
va gyok. 2003-ban volt a fo gya té kos ság eu ró -
pai éve, en nek kap csán min den nap más-más
szer ve zett cso port tal ta lál koz tunk kint.
Az volt a cé lom, hogy meg is mer jem őket, il -
let ve hogy ők mond ják el, mik azok a gá tak,
ame lyek kel fo lya ma to san ta lál koz nak a köz -
ok ta tás ban és a fel ső ok ta tás ban. Azu tán szü -
le tett a mi vizs gá la tunk, te hát en nek a ta pasz -
ta lat nak a bir to ká ban, az óta fo lya ma tos
a kap cso lat a ci vi lek kel. Se gí tik a mun kán kat.

Ne künk szól nak, ha van va la mi, ami jog sza -
bály-mó do sí tást igé nyel ne, vagy ha ta lál nak
egy-egy fi a talt, akit se gí te ni kel le ne. Eb ből
a szem pont ból azt tu dom mon da ni, hogy ez
egy gyü möl csö ző kap cso lat. Na gyon sok szü -
lői szer ve zet is mű kö dik most már, jó val több,
mint a 2000-es évek ele jén, és van jó né hány,
ame lyik na gyon si ke res ab ban, hogy jól hasz -
nál ja a kom mu ni ká ci ós esz kö zö ket és ké pes
a kor mány za ti dön té se ket be fo lyá sol ni. A ta -
gok szer ve zik a szü lő ket, szer ve zik egy mást.
A hal lás sé rül tek nél pél dá ul a hall ga tók se gí -
tik a ki csi ket. Szí ve sen ad ják át ta pasz ta la tai -
kat, pél dá ul akik nek nem ada tott meg, hogy
ki sebb ko ruk ban implantátumuk le gyen, és
fel nőtt kor ban kap tak, rög tön át tud ják ad ni
a ta pasz ta la tot azok nak a szü lők nek, akik va -
cil lál nak. Te hát itt már ge ne rá ci ó kat át öle lő
ci vil együtt mű kö dé sek van nak. Úgy lá tom,
hogy a hang juk erő sö dik. Meg je len tek a he -
lyi és a re gi o ná lis ci vil szer ve ze tek. Ré gen
a nagy, monst rum or szá gos er nyő szer ve ze tek
hang ját le he tett hal la ni. Ma már egész kis te -
le pü lé se ken is meg je len nek olya nok, akik
szer ve zik sa ját ma gu kat is. Olyan ja vas la tok -
kal jön nek elő, ame lye ket tény leg ne héz író -
asz tal mö gül ki gon dol ni. Ka pos vá ron van
egy Egy sé ges Gyógy pe da gó gi ai In téz mény,
ők szo ros kap cso lat ban van nak a Ka pos vá ri
Egye tem mel, és rend sze re sen szer vez nek or -
szá gos szü lő ta lál ko zó kat, aho va az in téz mény
nem a sa ját csa pa tát hív ja, vagy nem ta ná rok
be szél get nek ta ná rok kal, ha nem ve szik a fá -
rad sá got, hogy a szü lő ket meg hív ják az or szág
min den tá já ról, és egé szen kü lön le ges, aho -
gyan egy más ra ta lál nak, és ahogy a szü lői
szer ve ze tek, köz ok ta tá si in téz mény és az
egye tem együtt tud mű köd ni. Sőt, együtt tud
mű köd ni az egész ség ügy szfé rá já val is. Eb ben
az in téz mény ben ren de lő van, fő or vos ül bent,
és ren del. A gye re kek oda jár nak hal lás vizs gá -
lat ra. Meg te rem tik a két szfé ra együtt mű kö dé -
sét. A ci vi lek nek az az ál ta lá nos vé le mé nye,
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hogy ha szü le tés kor de rül ki, hogy a gyer mek
fo gya té kos, ak kor az or vo sok el lát ják. Ez után
egy szü net kö vet ke zik, majd be ke rül a köz ok -
ta tás rend sze ré be, ahol a ta ná rok nem tud ják,
hogy mit kell kez de ni ezek kel a gye re kek kel.
Ke vés tu dá suk, ke vés in for má ci ó juk van,
aztán úgy jut nak el az egye te mig a fo gya té kos
gye re kek, hogy az in for má ció hal maz egy re
csök ken. Va ló szí nű leg az óvó né nik töb bet
tud nak a gye rek ről, mint az egye te mi ok ta tók
a hall ga tó juk ról, pe dig ez a két szfé ra jól
együtt mű köd het ne an nak ér de ké ben, hogy
se gít sék a pe da gó gu so kat ab ban, mit is je lent
ez a hely zet, mi min den nel jár ez az ál la pot.
Hogy le het ezt ke zel ni? Mit kell meg ér te ni
mind eb ből? Mit le het, ho gyan le het se gí te ni,
ha se gí te ni kell? Mert ön ma gá ban a saj ná lat
vagy a se gí tő kész ség nem csak hogy nem
elég, ha nem a vis  szá já ra is for dul hat. Öröm -
mel lá tom, hogy van nak a nagy tár sa dal mi al -
rend sze rek kö zött együtt mű kö dé si pon tok is,
de eb ből sok kal több re len ne szük ség.

FeMû: Az in téz mé nye ken be lül szo ci á lis kép zés -
ben, gyógy pe da gó gus-kép zés ben részt ve vôk, 
il let ve az egész ség ügyi kép zést vég zôk és a ci vi -
lek, az in téz mény ve ze tés és az Önök in téz mé nye
kö zött van-e va la mi kap cso lat? Te hát pél dá ul a
gyógy pe da gó gu so kat kép zô kar vagy egy szak
be tud-e kap cso lód ni eb be az aka dály men te sí té -
si fo lya mat ba? Csat la koz ni tud nak va la mi lyen
mó don a fo gya ték kal élôk se gí té sé ben? Ha van
egy szo ci á lis kép zés az in téz mény ben, akkor az
se gít sé get je lent-e ezen a te rü le ten?
A-T. L.: Er re a kér dés re nem tu dok vá la szol ni,
mert hoz zám ilyen in for má ció nem ju tott el.
Óva to san kell ke zel ni mind azt, amit az ilyen
tí pu sú po zi tív ked vez mé nye zé sek nél mon da -
ni tu dok, mert hoz zám sokszor nem jut el.
Nem tör té nik jog sér tés en nek kap csán, ezért
ezt a rend szert ke vés bé lá tom. Azt azért ér zé -
ke lem, hogy van nak el len té tek ab ban a kér -
dés ben, hogy a szo ci á lis vagy a gyógy pe da -

gó gi ai meg kö ze lí tés ke rül jön elő tér be, il let ve
a ci vil vagy a ha tal mi meg kö ze lí tés egy egye -
te men be lül. A ko ope rá ció he lyett a szem ben -
ál lást saj nos gyak rab ban lá tom, gyak rab ban
ta pasz ta lom. Ez kulcs kér dés lesz egyéb ként
sze rin tem a kö vet ke ző évek ben, hogy olyan
szfé rák ról be szé lünk, ame lyek nek mind egyi -
ké ről el mond ha tó, hogy pénz szű ké ben van.
Ha meg ma ra dunk a sa ját sze mét dom bun kon és
azt ka pir gál juk, ak kor az egy re in kább fogy, és
nem ju tunk elő re. De ha meg ta lál juk egy mást,
könnyen el kép zel he tő, hogy az ös  sze adott erő
sok kal na gyobb lesz, aho gyan a ma te ma ti kai
ös  sze adás vég ered mé nye is. Nem lá tok egy -
elő re ilyen fo lya ma to kat, ami nem je len ti azt,
hogy nincs is. A ma gam ré szé ről eze ket ab -
szo lút szor gal maz ni tud nám. 

Van nak na gyon jó pél dák a ci vi lek be kap -
cso ló dá sá ról: az Ability Par kot mű köd te tő
Nagy Gé za ho zott lét re olyan hall ga tói iro da -
há ló za tot, ahol be je lent kez het tek a hall ga tók,
és se gí tet tek még ab ban az idő szak ban, ami -
kor volt fel vé te li. Az in téz mé nyek és ci vi lek
kö zöt ti együtt mű kö dés leg po zi tí vabb ha zai
pél dá ja az EL TE Gyógy pe da gó gi ai Ka rá hoz
köt he tő, oda kap cso lód nak be a ci vi lek. 
Na gyon jó kap cso lat ban van nak ve lük, csak
a Bárczi ha tá sa a töb bi in téz mény re egy elő re
ki csi. Vagy nincs for ma li zált kap cso lat, hogy
eze ket az in for má ci ó kat be le hes sen csa tor -
náz ni az ös  szes töb bi kép zés be. Vagy akár az
egye te men kí vül, az ös  szes töb bi egye tem re.
Az in for má ció el jut ta tá sá nak még nem ala kul -
tak ki a for mái. Az egy más hoz leg kö ze lebb ál -
lók ös  sze fog nak, mint a Gyógy pe da gó gia Kar
és a ci vi lek, de ez még ke vés. A szo ci á lis kép -
zé sek nél azt lát tam, nem sta tisz ti kai ada tok -
ból, ha nem a hoz zám ér ke zett jel zé sek ből,
be szél ge té sek nyo mán, hogy gyak ran a hát rá -
nyos hely ze tű, a hal mo zot tan hát rá nyos hely -
ze tű gye re kek szo ci á lis mun kás nak men nek
el ta nul ni. 

Pe dig itt két kü lön do log kap cso ló dik
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össze. Az egyik, hogy egy részt ne kik len ne
szük sé gük szo ci á lis mun kás ra, de van egy faj -
ta bur kolt el vá rás, hogy aki idá ig jut, az men -
jen vis  sza a cso port já ba, és se gít se azo kat,
ahon nan ér ke zett. Ez az et ni kai meg kö ze lí tés -
ben szin tén je len van. Már pe dig ez egy ha mis
do log, vak vá gány ra kül dünk gye re ke ket.
Hadd le gye nek a hát rá nyos hely ze tű ek ből se -
gí tés nyo mán jo gá szok, köz gaz dász ok, mér -
nö kök, szí né szek, bár mi le het be lő lük. De még
a fo lya mat ele jén va gyunk, ma még örü lünk,
hogy egy ál ta lán itt van nak.

FeMû: Az ál la mi lag tá mo ga tott kép zé sek szá -
má nak csök ken té se hoz hat-e be esély egyen lô -
ségi ügye ket Önök höz?
A-T. L.: Az ombudsman fe je kü lön le ge sen
mű kö dik, mert van nak, akik ké pe sek mond -
juk olyan ha tás ta nul má nyo kat ír ni, ame lyek
alap ján le ír ják, hogy mi vár ha tó. Mi min dig
ilyen utó kö ve té ses lo gi ká val gon dol ko dunk.
Te hát ne künk ah hoz, hogy egy ilyet ered mé -
nye sen ki vizs gál junk, kell egy konk rét pa -
nasz. Va la ki ír ja le, hogy mi tör tént ve le? Mi -
lyen pá lyát fu tott be a tör té ne te, és an nak
alap ján tud juk meg vizs gál ni, hogy tör tént-e
jog sér tés? Egy sze rű en nem va gyok al kal mas
ar ra, hogy én egy ilyen ha tás ta nul mányt ké -
szít sek, ami ből meg jó sol ha tom, hogy egy év
múl va mi vár ha tó. Szin te biz tos, hogy en nek
kap csán vi ták, köz po li ti kai tí pu sú vi ták lesz -
nek. De eze ket egy ki csit meg spó rol tuk az el -
múlt húsz év ben. Ha a fel ső ok ta tá si esély -
egyen lő ség ről be szé lünk, ak kor azt a vi tát
spó rol tuk meg, hogy az ok le vél mi lyen arány -
ban éri meg – be fek te tés ként te kint ve az ok -
le vél re – az ál lam nak, és mi lyen arány ban
éri meg az egyén nek kép zé sen ként és ko ron -
ként, ha az idő in ter val lu mot is be le ves  szük.
Ez két ség te le nül el té rő le het. Ma több mér nök
kell, ezért nagy va ló szí nű ség gel az ál lam nak
job ban meg éri, hogy mér nök kép zés ben töb -
ben ve gye nek részt. Most úgy dönt a po li ti ka,

hogy nem éri meg, hogy sok jo gász vagy
köz gaz dász le gyen. De itt egye dül az ál lam
dönt. Nincs er ről vi ta. 

Eh hez a két ség te le nül ki csit zsák ut cás
hely zet hez hoz zá já rul a 2008-as szo ci á lis
nép sza va zás, ahol a tan díj ról is sza vaz tak az
em be rek, és na gyon egy ér tel mű dön tést hoz -
tak. In nen től kezd ve megint ta bu so dott egy
ki csit ez a kér dés kör. Ta lán most ép pen az új
dön té sek mi att új ra le he tő ség nyí lik ar ra,
hogy er ről vi táz zunk. Mert két szél ső sé ges ál -
lás pont van, és egyik sem tart ha tó. Az egyik,
hogy min dent fi zes sen az ál lam, de nem igaz,
hogy csak az ál lam nak éri meg, hogy én sze -
mély sze rint dip lo más le gyek, hi szen ne kem
is meg éri, hi szen job ban bol do gu lok ál ta la
az élet ben. És az sem igaz, hogy csak a csa -
lád nak éri meg, te hát min den költ sé get fi zes -
sen a csa lád. A ket tő kö zöt ti át me ne te ket le -
het ne na gyon iz gal ma san meg vi tat ni. Le het ne
be szél get ni az ará nyok ról, és be le het ne vin -
ni a rend szer be olyan esély ki egyen lí tő mo del -
le ket, ame lyek le he tő vé te szik, hogy azok
a hall ga tók, akik te het sé ge sek, de nincs pén -
zük, részt ve gye nek a rend szer ben ak kor is,
hogy ha drá ga az adott kép zés, vagy nem fér
be, csak költ ség té rí té ses kép zés be. Egy elő re
in kább csak köz po li ti kai jel zé se ket ér zé ke lek.
Na gyon jó volt lát ni az irányt, csak rossz volt
lát ni en nek a bel po li ti kai kom mu ni ká ci ó ját,
pél dá ul a Corvinus ügyé ben. A Corvinuson
most új rek tor van, és ahogy ki de rült, hogy
a köz gaz dász kép zés ben nem lesz ele gen dő,
vagy nem an  nyi ál la mi fi nan szí ro zott lesz,
mint amen  nyi re ők szá mí tot tak, ak kor ez az új
rek tor azon nal be in dí tot ta a fo lya ma tot, hogy
tár gyal ja nak a gaz da ság fő sze rep lő i vel a köz -
gaz dász kép zés ről. Ez nem volt ti los a ko ráb bi
rek to rok nak sem. Csak nagy va ló szí nű ség gel
ké nyel mes, hogy a költ ség ve tés ből le jön
a pénz, és on nan tól kezd ve eset leg az egyéb
ki egé szí tő te vé keny sé ge ket le het más hon nan
fi nan szí roz ni. Az iga zi baj az, hogy a saj tó
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úgy tá lal ja az ilyen kez de mé nye zé se ket,
hogy a Corvinus rek to ra vis  sza vá gott az ok -
ta tá si ál lam tit kár nak. Se hogy sem tu dunk
úgy ki jön ni be lő le, hogy győz tes-győz tes po -
zí ció le gyen.

FeMû: Mert ak kor az már nem saj tó hír.
A-T. L.: Ak kor az nem saj tó hír, így van. El in -
dul tak kü lön le ges fo lya ma tok, két ség te len
a köz gaz dász ok van nak eb ből a szem pont ból
a leg jobb hely zet ben. A ta nár kép zés be ne héz
be von ni mul ti na ci o ná lis cé ge ket, de nem le -
he tet len, csak el kell tud ni in dul ni. So kat 
be szél get tünk fel ső ok ta tá si in téz mény ve ze -
tők kel, hall ga tói ön kor mány za ti ve ze tők kel az
öreg di ák ok ról mint po ten ci á lis se gí tői kör -
ről, akik ben rej lő le he tő sé get nagy va ló szí nű -
ség gel az egye te mek ed dig nem hasz nál tak ki.
Na gyon sok egye te men nem kö vet ték, hogy
hol van nak, most már áll nak fel ezek a rend -
sze rek, és va ló szí nű leg húsz év múl va ez nem
lesz ak ko ra prob lé ma, mint ma.

Az öreg di ák ok, ahogy te lik az idő, egy -
re szí ve seb ben em lé kez nek vis  sza is ko lá ik ra.
Hi á ba tör tén tek ott eset leg rossz dol gok is
ve lük, ahogy az idő te lik, egy re szí ve seb ben
gon dol nak vis  sza az in téz mény re, vagy egy -
re in kább csak a jó ra em lé kez nek. És an nál
ér té ke sebb lesz a meg ke re sés az in téz mény
ré szé ről, hogy kap cso lód ja nak be az alumni -
mozgalomba. Ha csak azt ka pom le vél ként,
hogy az adóm 1%-át ad jam oda, az bosszan -
tó le het. De ha azt mond ják, hogy van nak
prog ram ja ink és kap cso lódj be, gye re, nézd
meg, hogy mit csi nál nak a fi a ta lok, ak kor
igen, ak kor va ló szí nű leg az idő mú lá sá val
egy re szí ve seb ben áll rá az em ber. Rá adá sul
ez az a kör, ame lyik mond juk negy ven öt év
után már ké pes ko moly anya gi ál do za tot is
hoz ni az al ma ma te rért. Ez az a kör, ame lyik
jól meg szó lít ha tó az esély egyen lő sé gi prog ra -
mok fi nan szí ro zá sá ra is. Ki épít he tők olyan
ösz tön díj rend sze rek, nyil vá nos és vi lá gos

mód szer tan sze rint, hogy ho gyan le het ne tá -
mo gat ni eze ket a cso por to kat. 

És ak kor megint ar ról szól a do log, hogy
nem az ál lam ta lál ja ki, ha nem az adott egye -
tem, az adott in téz mény, hogy ho gyan mű kö -
dik, és hogy svéd, an gol vagy oszt rák mo dellt
vá lasz ta nak, az már mind egy.

FeMû: Több ször szó ba ke rül tek a hall ga tói ön -
kor mány zat ok. Ezek men  nyi re lép nek elô tér be?
Men  nyi re vesz nek át sze re pe ket? Men  nyi re vál -
lal ják jog sé re lem okán mond juk a fo gya ték kal
élôk tá mo ga tá sát?
A-T. L.: Hoz zám el jut nak. Az egye tem szfé -
rá ja az, ahol kü lön je lez zük, hogy egyé ni
jog sé re lem mel vagy kol lek tív jog sé re lem -
mel ál lunk szem ben. Kö zép is ko lai di ák ön -
kor mány  zat ok tól jó val ke ve sebb pa nasz ér -
ke zik, a hall ga tói ön kor mány zat ok tól vi szont
szá mos; ak ti vi tá suk két ség te le nül vál to zó.
Ez in kább at tól függ, hogy ki lett az el nök,
kik van nak az el nök ség ben. Ha azt lát ják,
hogy ők meg pró bál nak az egye tem fe le fel -
lép ni, de si ker te le nek, ak kor meg ke res nek
ben nün ket, hogy se gít sünk. Ez ab szo lút jel -
lem ző. A hall ga tói ön kor mány zat ok va ló szí -
nű leg egy kü lön in ter jú tár gyát ké pez het nék,
hogy az el múlt 12–13 év ben ho gyan vál to -
zott meg a sze re pük. Most csap da hely zet be
ke rül tek az új jog sza bály ok kap csán, je len tő -
sé gük csök ken. Volt egy idő szak, ami kor
a jog sza bály azt mond ta, hogy az egye tem -
nek kell dön te nie a hall ga tó kat érin tő kér dé -
sek ben, úgy, hogy be von ják a hall ga tói ön -
kor mány za to kat. Gya kor la ti lag az egye te mek
át ad ták ezt a fel ada tot a ve le járó pénz zel
együtt a HÖK-öknek, hogy dönt se nek sza ba -
don szo ci á lis és ösz tön díj ügyek ben. Le vet ték
a vál luk ról en nek tel jes ad mi niszt rá ci ó ját.
Ak kor ne kem a hall ga tói ön kor mány zat ok kal
kel lett vi táz nom az ál ta luk ki ala kí tott mo -
dell ről. Hogy ho gyan pon toz nak kü lön bö ző
szem pon to kat. Volt olyan hall ga tói ön kor -
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mány za ti el nök, aki el mond ta, hogy ők bi -
zony utá na jár nak, és kér dő re von ják a hall ga -
tót, hogy te szo ci á lis se gélyt vet tél föl, még -
is új far mer van raj tad? 

Olyan fel ada to kat vál lal tak ma guk ra,
ame lyek a sze mé lyi sé gi jo gok ol da lá ról vagy
a mél tá nyos ság ol da lá ról meg kö ze lít ve igen -
csak „nec ce sek” vol tak. Az egye te mek nek
vagy a ve ze tő ik nek ez na gyon ké nyel mes
hely zet volt. Mert hát mit kel lett ne kik fog lal -
koz ni ez zel? Meg a fel leb be zés sel? Ezt a hall -
ga tók egy más kö zött lemeccselték, az egye -
tem nek sem mi más dol ga nem volt, mint
en nek a ke re tét biz to sí ta ni. Rá adá sul ezek
a dol gok a jog sza bály ok kal tel jes mér ték ben
szem be men tek. És meg je len tek a vad haj tá -
sok. Az egye te mi ve ze tők úgy érez ték, hogy
ha ta lom ra tett szert a HÖK, hogy rek to rok,
dé ká nok vá lasz tá sát el tud ják dön te ni, és el is

dön töt ték. Egy olyan prob lé ma hal maz ke re -
ke dett ki eb ből, ami a jog sza bály ok ban ab szo -
lút nem volt ben ne, vagy nem kel lett vol na,
hogy ben ne le gyen. 
És elő for dult, hogy hall ga tók nak ki fe je zet ten
ér dek sé re lem ese tén – te hát nem jog sér tés
tör tént, ha nem ér dek sér tés – ja va sol tam, hogy
a HÖK-öt ke res sék meg. Mond ták, hogy meg -
tet ték, de nem vál lal ják fel az ügyü ket. Te hát
ha nem a hall ga tói ügyek van nak elő tér ben,
ha nem mond juk a pénz vagy an nak a fel hasz -
ná lá sa, ak kor ép pen a hall ga tói ér de kek ke rül -
nek hát tér be. Et től szen ve dett sok HÖK-
vezető, mert érez te, hogy ez már túl sok,
vissza ad nák az egye tem nek vagy be von nák
sok kal in ten zí veb ben az egye te met, de ak kor
ez már ki csit ké ső volt. Most egy vi szony lag
erős vál tás tör té nik, mely nek so rán a hall ga tói
ön kor mány zat ok ha tá sát csök ken tik.
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