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Dr. Aáry-Tamás [.aiost,
az oktatási iogok miniszteri biztosát

A Íeladat- és hatóskÖrérű szÓIÓ miniszteri rend,elet szeint az lfttatási jlgok miniszteri biztosa, valamint az általa veutett hivatal a
qqermeket, a tanulót, a hallqatót, a Ízutatót, a pedagóqust, aZ ,ktatót, a szülőt, valamint azok kazaséqeit miqilíett, oktatdssal kap-(.,sllatls állampolgái jogok érvényesülésének előseqítésében működik ftözre. A fenti rendelkezésba oi nnrinezii.,- rooqy az oktatási
biztos nem kizírólaq diákjogi ombudsman, hanem minden, az oktatdssal kapcsolatos ioq vélelmében tevéhenuheáik. Munkáiát hö-
v?tk?z?Iesen a ioqok. is soha nen az irdekek érvénqesítójehénI véqzi. An oklatási loqok úzrcstinaft arototo o, oúiuiri űirirl,jii
um ijndlló belső szervezeti egqsége. Pű lktatási miniszter nevezi ki és menti fel az oktatási joqlk biztlsát, a,hi tnűki;d,6e során a mi-
nisztérium szervezetében kizárólag a miniszternek tart\zik íelelősséqgel Az )ktatdsi ninls;ur lg9g. duember l-ióvel Dr. Aára-
Tamds Lailst bízta meg az lfttatási ilgok biztosa feladatdnak elldtásával

- Hogaan kezdte a munkáidt, alahítia az intézménut?

- AZ oktatáSi biztos hivatala ombudsman, jellegű
intézmény. Vizsgálati logosuItságok]€l rendelkezik, a
jogsérelem megszüntetése céliából hezdeményezést,
alánlást fogalmazhat nre4, tevékenységét bárki által meg-
ismerhető beszámolóban összegzi, és tálékoztatást
kérheI az ajánlásai, illetve kezdeményezesei nyomjn
tett intézkedésekről. AZ is aZ intéZmény sajátossága,
hogy az aiánlás, kezdeményezés címzettje nem kijtiles
azt elfogadni, Ugyanakkor érdemben válaszolnia ér-
vekkel kell az ombudsman által felvetettekre, és eset-
leges eltérő álláSpontját alá kell támasztania,

- Hivatalba lépése óta meqkeresték mdr, vannak ,,ügqeh''?
- Az elmúlt két hónapban kózel hetven panasszal

kerestek meg. A panaszok az oktatás minden terü]eté-
rő] érkeztek. Nemcsak diákok, szü]ők, pedagógusok
kérték segítségünket, hanem diákönkormányzatok,
nevelőtestületek, szülői munkaközösségek is fordul-
tak hozzánk. El kellett utasítanunk azokat a panaszo-
kat, amelyek név nélkül érkeztek, Ugyanakkor a bead-
ványt benyúitóknak lehetőségük van kérni nevük el-
haIlgatását.

- Milgen munkamódszert tart eredménuesneft?

- Tapasztalatom szerint oktatási kérdésekben érde,
mes élni a közvetítés eszközével. Az oktatási biztosnak
minden esetben kezdeményeznie kel1 az egyeztetési
eljárást az érintett felek köZött. A konfiiktusok okát
ugyanis nehéz a dokumentumokbóI kiköVetkeztetni,
ezért célszerűbb a helqszínre utazni és arra kérni az érde-
kelteket, hogy közösen próbáljuk megtalálni a megol-
dást. Ezekben az esetekben fontos tényező, hogy a fe-
lek elfogadiák az oktatási biztos vagy munkatársa sze-
mélyét közvetítőnek, így segíthetünk a jogszabályi
rendelkezések helyes értelmezésében és aIkalmazásá-
ban. Minden esetben arra fogok töIekedni, hogy hely-
ben alakítsák ki a későbbi konfliktusok feloldásának
eliáIását, Ez köZvetett módon hatással lehet a többi
oktatási intézmény jogszerű működésére is, s így
megvalósulhat az ombudsman intézményének egyik
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legfontosabb célia, nevezetesen meqsnrezni az dllampol-
qároknak a hatósáqok és intéz.méngek ininti bizalmát!

- Mít tart ellövendő munkdjdban a legfontosabbnak?
-. Az eljárásnak szaftszerűnek, a körülményekhez mér-

ten gyorsnak, hutnánusnaft kell lennie, A biztos tevé-
kenységének a panaszosok és az érintettek részéről eI-
lenőrizhetőnek, az adatvédelmi szabályok betartásá,
Vai .,átláthatónak" ke]l lennie, E célok megvalósítása-
kor a gyermekeknek, diákoknak, pedagógusoknak.
hallgatóknak, oktatóknak, szülőknek és kutatóknak va-
lamint a fenntartóknak egyenlő partnereírrpÉ ke]] lenniük,
Lehetőséget kíVánok teremteni arra, hogy minél több
oktatási IéSztVeVő Számára ismertté váljon: amennyi-
ben úgy érzi, hogy }fttatdsi jogait meqsértették, ioadban álI
az lktatási ombudsmanhoz ford.ulni.

- H\qlan fordulianak Önhöz az éríntetteh?

- Az oktatás résztvevői írásbeli, il]etve tele|onos kére-
lemmel fordulhatnak hivatalomhoz, Egyeztetett idő-
pontban szeméIyeserr, illetve munkatársam is fogadják a
panaszosokat. Ha írdsbeli kére]emmel fordulnak a hiva-
talhoz, kériUk foglalják össze riividen panaszuk lénye-
gét éS csatoliák aZ üggyel kapcsolatos dokumentumok
másolatát.
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