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BEVEZETõ

2014 őszén megrázó eseményekkel kezdődött a tan-
év Magyarország legnagyobb egyetemén. Az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem (ELTE) Tanító- és óvo-
dapedagógiai Karának (TóK) augusztusi gólyatábo-
rában egy, az eseményt szervező Hallgatói Önkor-
mányzat (HÖK) által megbízott fotós szexuális erő-
szakot követett el egy elsős diáklány sérelmére. Az 
ügy kipattanását pár hét múlva egy másik áldozat 
sajtónyilvános vallomása követte. Őt az állam- és 
Jogtudományi Kar (áJK) egy évvel korábbi gólyatá-
borában érte szexuális erőszak egy diáktársa részé-
ről, ez utóbbi esetben az áldozatot a szervezők be-
szélték le arról, hogy feljelentést tegyen, vagy az ese-
tet bármilyen egyetemi szerv számára jelentse.

A hazai ügyek nyilvánosságra kerülése egyértel-
művé tette, hogy a sajtóhírek révén főként az Egye-
sült államok egyetemeihez kötött ún. „campus rape” 
jelenség nem csak a tengerentúlon létezik; az EL-
TE-n kívül más egyetemekkel kapcsolatban is meg-
jelentek a médiában olyan információk, amelyek alap-
ján feltételezhető, hogy az ilyen visszaélések gyako-
ribbak, mint gondoltuk volna.

Az ELTE vezetése 2015-ben, a szenátus által el-
fogadott ún. erőszak-megelőzési koncepcióban1 fog-
laltaknak megfelelően megbízott egy kutatócsopor-
tot – amely az egyetem oktatóiból és volt, valamint 
jelenlegi hallgatóiból állt, – annak feltárásával (töb-
bek között), hogy milyen arányú lehet az egyetemi 
diákság körében a különböző típusú érintettség mér-
téke, vagyis hányan éltek át ELTE-s tanulmányaik 
alatt szexuális zaklatást vagy szexuális erőszakot; kik 
voltak az elkövetők (diáktársak, oktatók vagy egyéb 
ELTE-s dolgozók), illetve mi befolyásolhatja annak 
valószínűségét, hogy valaki áldozattá váljon. Az érin-
tettség mértékének feltárása központi jelentőségű volt 
az egyetem mint szervezet szempontjából. A kutatás 
célja annak a döntésnek az előkészítése volt, hogy az 
egyetem vezetése mekkora és milyen jellegű appará-
tust állítson fel az esetek kezelésére , és hogy milyen 
megelőzési koncepciót alakítson ki. Jelen tanulmány 
ezért nem csak a jelenségek elméleti és jogi kontex-
tusának, valamint az érintettséget feltáró kutatás főbb 
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eredményeinek bemutatására vállalkozik, hanem rö-
viden annak ismertetésére is, hogy milyen elképze-
lések alakultak ki az egyetemi szintű beavatkozás mi-
kéntjéről.

TárSaDalmI nEmEK KöZTI 
VISZOnyOK, JOGrEnD  

ÉS a SZExuálIS ZaKlaTáS

A tanulmány témája megköveteli, hogy rövid átte-
kintést adjunk azokról a társadalmi mechanizmusok-
ról, amelyek a szexuális zaklatás kontextusául szol-
gálnak, valamint arról, hogy miként illeszkedik be-
le ebbe a struktúrába a jogrend. 

A társadalmi nemek szociológiája a társadalmi ne-
meket és az azok közötti viszonyokat a társadalmi 
struktúra egyik alapvető szervező és hierarchiaalko-
tó mechanizmusaként tartja számon. A társadalmi 
nem olyan társas gyakorlatok rendszereként értel-
mezhető, amely a társadalmi nemek közötti különb-
ségeket konstruálja, továbbá a különbségek hierar-
chikus, egyenlőtlenségi rendszerbe való szervezé sével 
egyben fenn is tartja azokat.2 Ha ebből következően 
magát a társadalmi nemet is egyfajta társadalmi 
struktúraként fogjuk fel, akkor annak különféle 
szintjein – nevezetesen: egyéni szint, interakciók 
szintje, intézményes szint –, különböző társas folya-
matok alakítják a nemek közötti hierarchikus viszo-
nyokat.3 A különböző jogi szabályozások tipikusan 
az intézményes szinthez tartoznak, hiszen olyan po-
zíciókból, normákból, értékekből álló társas alakza-
tokként vannak jelen egy társadalom (vagy akár szű-
kebben értelmezve, egy szervezet) életében, amelyek 
újra és újra megszervezik – teret engednek, vagy ép-
pen korlátozzák – a struktúrán belüli egyéni cselek-
véseket.4 A feminista jogelmélet tárgya többek kö-
zött annak vizsgálata, hogy a jogrend miként járul 
hozzá a nemek közti egyenlőtlen viszonyok fenntar-
tásához a jogalkotás vagy éppen a jogalkalmazás kü-
lönböző szakaszaiban.5 A nők elleni erőszak külön-
féle formáival kapcsolatos jogi fellépés egyik előfel-
tétele volt például annak a bemutatása, hogy a 
magán- és a nyilvános szféra szétválasztása mester-
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séges konstrukció: ezek a szférák 
kölcsönösen hatnak egymásra, és 
meghatározzák, hogy milyen le-
hetőségeik lesznek az emberek-
nek jogaik megélésére. Bizonyos 
esetekben – az egyének jogérvé-
nyesítése érdekében – a jog nem 
hagyhatja érintetlenül a magán-
szférát, be kell avatkoznia annak 
viszonyaiba. A szexuális zaklatás problémájának be-
emelése a jog területére szintén a feminizmusnak 
mint társadalmi mozgalomnak (aktivizmusnak) és 
elméletnek a jogelméletre gyakorolt hatását bizonyít-
ja. A szexuális zaklatás elleni törvényi fellépés túl-
mutat a büntetésen: a cselekményben kifejezésre ju-
tó hierarchikus – nők és férfiak közötti – társadalmi 
viszonyt, továbbá azt a társadalmi kontextust is 
problematizálja, amely erre az egyenlőtlen viszonyra 
épül.6

Más értelemben ugyan, de szintén az intézményes 
szinthez tartozik – és témánk szempontjából releváns 
– az a körülmény is, hogy a kutatás révén feltárni kí-
vánt esetek egy felsőoktatási intézmény falain belül, 
illetve az intézménnyel kapcsolatban álló személyek 
között zajlottak. Ebben az értelemben az egyetem 
„társadalmi nemekkel átitatott” szervezetként 
(’gendered organization’)7 működik, amely különfé-
le mechanizmusokon keresztül fejezi ki a szervezet 
különböző nemű tagjainak a szervezet működése 
szempontjából elsődleges feladatait, szerepeit és a ta-
gok közti alapvető, rendszerint hierarchikus viszonyt. 
A szervezet azon tagjai, akik szexuális zaklatást kö-
vetnek el – az egyetem mint intézmény, illetve az azt 
körülvevő tágabb társadalmi struktúra keretei között 
–, cselekvésükkel újratermelik a nemek mint társa-
dalmi csoportok közti egyenlőtlen viszonyokat.

szexuális zaklatással kapcsolatos kutatásokra elő-
ször az 1970-es években, az Egyesült államokban 
került sor; ezek szolgáltak magának a fogalom kiala-
kulásának is a kontextusául.8 A szexuális zaklatást a 
kezdetektől fogva a nemi alapú diszkrimináció egyik 
formájaként közelítették meg, különösen akkor, ha 
munkahelyen történt, tekintve, hogy ilyen esetekben 
nem csak az egyén szabadságát korlátozhatja a zak-
latás, de akadályozhatja azt is, hogy a sértett fél a 
munkáját a lehető legjobban végezze, és képes legyen 
a szakmai lehetőségeivel minél inkább élni.9 Hason-
lóképpen érvelhetünk az egyetemi közegben előfor-
duló zaklatás következményeit illetően is: negatívan 
hathat az érintett diák tanulmányi eredményére, tel-
jesítményére, vagyis a zaklatás gátolhatja a tudáshoz 
való egyenlő hozzáférésében. Az egyetemeknek ezt 
figyelembe véve kell az ügyek kezelésével, valamint 
az esetek megelőzésével foglalkoznia.

A szexuális zaklatás jelenségé-
nek magyarázatára több modell 
is létezik.10 A (1) biológiai modell 
a szexuális zaklatásokat az elkö-
vetők természetből fakadó, ösz-
tönös viselkedésként értelmezi. 
A (2) szociokulturális modell 
szerint ezek a cselekmények a 
hatalomról szólnak; az egyik tár-

sadalmi csoportnak a másik feletti dominanciáját fe-
jezik ki.11 A (3) szervezeti modell annak az intéz-
ménynek a hierarchikus szervezeti sajátosságaiban 
keresi a szexuális zaklatás okait, amelyben az adott 
esetek előfordulnak. Az ún. (4) „nemiszerep-túlcsor-
dulás” modell szerint a szervezeten belüli tevékeny-
ség szempontjából elvileg irreleváns nemiszerep-el-
várások okozzák a szexuális zaklatást, aminek a koc-
kázata különösen nagy, ha kiegyensúlyozatlanok a 
nemi arányok (sok fiú/férfi – kevés lány/nő, vagy for-
dítva). A jelentősebb modellek közül az utolsó (5) pe-
dig ezeken a fenti faktorokon túl inkább az egyéni 
különbségekben keresi az előidéző okokat, hiszen a 
zaklatók többsége férfi ugyan, mégsem minden fér-
fiból válik zaklató.

aZ EGyETEmI SZExuálIS 
ZaKlaTáSI ESETEK JOGI 

KörnyEZETE maGyarOrSZáGOn, 
IllETVE aZ ElTEn

A magyarországi jogrend a zaklatást a fogalom tör-
ténetének ismertetésekor már említett keretben, leg-
inkább a munkahelyekhez kötődően olyan emberi jo-
gi sérelemként tartja számon, amely nemi alapú 
diszkriminációt jelent, és ennek megfelelően a jog-
rendszer több pontján is kitér közvetlenül vagy köz-
vetetten rá.12 Magyarország Alaptörvénye deklarálja 
a nők és férfiak egyenjogúságát; kinyilvánítja, hogy 
nemi különbségtétel nélkül biztosítja mindenki szá-
mára az alapvető jogokat, valamint azt is, hogy „min-
den munkavállalónak joga van az egészségét, biztonsá-
gát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez”.13 
A munka törvénykönyve tiltja a joggal való vissza-
élést, ennek körében a mások zaklatására irányuló 
vagy zaklatást eredményező magatartásformákat.14

Magyarországon az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény (Ebktv.) tisztázza, hogy mi tekint-
hető zaklatásnak. A 10. § (1) bekezdés értelmében 
„[z]aklatásnak minősül az az emberi méltóságot sértő ma-
gatartás, amely az érintett személynek a 8. §-ban meg-
határozott [védett – G.A.] tulajdonságával függ össze, 
és célja vagy hatása valamely személlyel szemben megfé-

a KuTaTáS CÉlJa annaK a 
DönTÉSnEK aZ ElõKÉSZíTÉSE 
VOlT, HOGy aZ EGyETEm VE
ZETÉSE mEKKOra ÉS mIlyEn 
JEllEG� aPParáTuST állíT
SOn FEl aZ ESETEK KEZElÉSÉrE, 
ÉS HOGy mIlyEn mEG Elõ  ZÉSI 
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lemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy táma-
dó környezet kialakítása”.15 Az Európai Parlament és 
Tanács 2002/73/EK irányelvének16 (8) és (9) bekez-
dése alapján a szexuális jellegű, illetve egy egyén ne-
mével összefüggő zaklatást mint 
megkülönböztetési formát nem 
csak definiálni és tiltani kötelesek 
a tagállamok, hanem az esetek 
megelőzésére is figyelmet kell for-
dítaniuk. Ez az irányelv arra is 
felhívja a figyelmet, hogy az em-
lített megkülönböztetési formák 
nem csak a munka világában, ha-
nem a szakképzés területén is je-
len vannak. 

Az ELTE-n történt gólyatábo-
ri nemierőszak-eseteket 2013-ban megelőzte egy má-
sik, szintén nagy port kavaró eset, amikor az egye-
tem Bölcsészettudományi Karának (BTK) gólyatá-
borába jelentkezők névsorához a tábort szervező ka-
ri hallgatói önkormányzat egyes képviselői szexista, 
homofób, antiszemita és más, emberi méltóságot sér-
tő megjegyzéseket fűztek.17 Ennek az esetnek a kö-
vetkeztében az ELTE Etikai Kódexet18 alkotott, 
melyben rögzíti, hogy az egyetem elkötelezett „az 
emberi méltóság tisztelete, az egyenlő bánásmód követel-
ményének betartása, a hátrányos megkülönböztetés tilal-
ma iránt”, továbbá „elítéli, ha bármelyik polgára visz-
szaél vélt vagy valós hatalmi helyzetével”. A már idé-
zett törvény, az Ebktv. 63. § (4) bekezdése értelmében 
az ELTE-nek – mint 50 főnél több személyt foglal-
koztató állami tulajdonban álló jogi személy – esély-
egyenlőségi tervvel kell rendelkeznie. Az ELTE 
esélyegyenlőségi tervének hatályos változata19 köte-
lezettséget vállal többek között a nők esélyegyenlő-
ségének megvalósítása érdekében, intézkedési tervé-
ben tiltja a diszkriminációt, hitet tesz az egyenlő bá-
násmód gyakorlata, az emberi méltóság tiszteletben 
tartása mellett. A kari esélyegyenlőségi referensek, 
az egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság, illetve an-
nak vezetője képezik – elviekben – azt a hálózatot, 
amelynek feladata az esélyegyenlőségi tervben fog-
laltak megvalósítása és monitorozása. Ha azonban 
felkeressük az egyetemi honlap esélyegyenlőséggel 
foglalkozó aloldalát,20 azt láthatjuk, hogy az egye-
tem esélyegyenlőségi tevékenysége a fogyatékosság-
ügy területére korlátozódik.

a KuTaTáSról ÉS a FõBB 
ErEDmÉnyEKrõl

Magyarországon az ELTE-s kutatást megelőzően 
nem került sor olyan felmérésre, amely felsőoktatási 
környezetben vizsgálta a szexuális zaklatás vagy erő-

szak prevalenciáját. Az Európai Unió Alapjogi Ügy-
nöksége (Fundamental Rights Agency – FRA) 2012-
es, csak nők körében végzett felmérésének eredmé-
nyei szerint a magyar nők 42%-a élt át valamilyen 

formájú szexuális zaklatást 15 éves 
kora óta legalább egyszer, ez az 
arány a legfiatalabb, 18– 29 éves 
korcsoportban 55%. Az összes 
magyar nőt reprezentáló mintába 
kerültek 8%-a, a 18–29 évesek 
21%-a számolt be arról, hogy 
olyan személy zaklatta őket, aki-
nek köze volt az általuk látogatott 
oktatási intézményhez.21

Az ELTE-n végzett kutatás 
során a kutatói team22 összesen 

három pillérre építve járta körül az egyetemen belü-
li szexizmus, valamint a nemi alapú zaklatás és erő-
szak különböző formái általi érintettséget a diákok 
körében. Ebben a rövid írásban – tekintettel a lap-
szám tematikus fókuszára – a diákok érintettségét 
vizsgáló online kérdőíves kutatás eredményei közül 
a hatalommal való visszaéléssel és szexuális zaklatás-
sal kapcsolatosak bemutatására szorítkozom.

2016. május 10. és 29. között küldtük ki az EL-
TE 2015/16. tanév tavaszi félévére beiratkozott di-
ákjainak alapkarra, aktív félévek számára, tagozatra 
és nemre reprezentatív mintájába23 kerültek számára 
azt az online anonim kérdőívet, amely a nemi alapú 
megkülönböztetés, hatalommal való visszaélés, sze-
xuális zaklatás, szexuális erőszak általi érintettséget 
vizsgálta a kérdezettek körében. Összesen 852 diák 
válaszait elemeztük.

A kutatásban egymástól elkülönítve vizsgáltuk a 
szexuális jellegű visszaélés vagy nem kívánt közele-
dés, valamint a szexuális zaklatás jelenségét. Külön 
vizsgáltuk, hogy valaki (1) elszenvedője, (2) tanúja 
volt-e ilyen cselekményeknek, esetleg (3) hallott csu-
pán ilyesmiről. Azt is külön figyelembe vettük, hogy 
a cselekmény elkövetője diák, oktató vagy egyéb EL-
TE-s dolgozó volt-e.

A szexuális jellegű visszaéléssel vagy nem kívánt 
közeledéssel kapcsolatos érintettséget a következő 
cselekmények bármelyikének megtapasztalása indi-
kálja: (1) valaki bizonyos jellegű előnyöket vagy po-
zitív elbírálást helyezett kilátásba a másik fél számá-
ra szexuális ellenszolgáltatás fejében; (2) valaki a má-
sik fél számára kellemetlen, szexuális töltetű 
megjegyzéseket tett az illető testére, valamely test-
részére, külsejére vonatkozóan; (3) valaki nyíltan sze-
xuális témájú, a másik fél számára kellemetlen, za-
varba ejtő beszélgetést kezdeményezett, (4) valaki a 
másik fél számára kellemetlen módon kezdeménye-
zett szexuális kapcsolatot szóban és/vagy egyéb mó-

aZ öSSZES VálaSZaDó 26%á
naK VOlT TuDOmáSa (SZE
xuálIS JEllEG� VISSZaÉlÉS
SEl VaGy nEm KíVánT KöZE
lEDÉSSEl KaPCSOlaTOS) ESET
rõl DIáKOK KöZöTT; a Vá
laSZaDóK 21%a TanúJa IS 
VOlT, 9%a PEDIG ElSZEn
VEDõ J E VOlT lEGaláBB 

 EGySZEr IlyEn ESETnEK
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don; (5) valaki engedély nélkül, szándékosan és sze-
xuális szándékkal megérintette, megfogta vagy tapo-
gatta egy másik személy valamely testrészét. Az 
összes válaszadó 26%-ának volt tudomása – legalább 
hallomás útján – a fenti körbe tartozó esetről diákok 
között; a válaszadók 21%-a tanúja is volt, 9%-a pe-
dig elszenvedője volt legalább egyszer ilyen esetnek; 
az utóbbi érték az ELTE diákságára – legalsó becs-
léssel – kivetítve mintegy 500 érintettet jelent. Férfi 
és női hallgatók között igen gyenge statisztikai kü-
lönbségek láthatóak: míg a férfi hallgatók között cse-
kély mértékben volt magasabb azok aránya, akik leg-
alább hallomásból szereztek tudomást ilyen esetről 
(30%, női diákok: 23%, p=0,04<0,05, CV=0,07) vagy 
tanúi voltak ilyen esetnek (28%, női diákok: 17%, 
p=0,000<0,05, CV=0,13), addig a férfi és a női hall-
gatók statisztikai értelemben véve ugyanakkora 
arányban (p=0,41>0,05) számoltak be arról, hogy 
maguk is elszenvedői voltak ilyen cselekménynek. 
Az, hogy a férfi hallgatók körében nagyobb a szem/
fültanúk aránya, illetve az, hogy ők inkább hallomás-
ból tudnak diákok közti esetekről, fontos eredménye 
a kutatásnak, mivel felveti annak a fontosságát, hogy 
az esetek kezelése érdekében a szemlélők vagy az 
esetről tudomást szerzők cselekvési lehetőségeiről (pl. 
helytelenítésnek való hangadás, kiállás a zaklatott fél 
mellett), vagy éppen azoknak intézményes és egyéb 
gátjairól (kiközösítéstől való félelem, nincs kitől se-
gítséget vagy tanácsot kérni, kell-e egyáltalán) is szó 
essék.

Az oktató részéről való tapasztalt visszaélések 
szintje globálisan is alacsonyabb volt: a válaszadó di-
ákok 16%-a hallott ilyen esetről (férfi és női diákok 
egyforma arányban), 8%-uk tanúja, 3%-uk elszenve-
dője volt ilyen cselekménynek. A nemek közti eltéré-
sek itt is gyengék, ám a nemek közti egyenlőtlensé-
gi viszonyok alapján vártakkal egyezők: a női diákok 
valamivel magasabb arányban (10%, férfi diákok: 5%, 
p=0,041<0,05, CV=0,07) voltak tanúi oktató által el-
követett visszaélésének, ilyen cselekmény konkrét el-
szenvedői pedig kizárólag női hallgatók voltak; ha az 
arányt kivetítjük a hallgatói populációra, akkor mint-
egy 200 fő. A kérdőíves kutatás eredményei szerint 
az oktató által elkövetett visszaélést minden esetben 
férfiak részéről tapasztalták meg azok a hallgatók, 
akik ilyen eset elszenvedői voltak. A diákok 1,5%-
ának volt tudomása olyan esetről – legalábbis hallo-
másból –, amelynek során egyéb ELTE-alkalmazott 
(nem oktató) követett el visszaélést hallgatóval szem-
ben; az érintettség volumene itt tehát alacsonyabb.

A szexuális zaklatással kapcsolatos érintettség 
szintje még alacsonyabb, mint a fent tárgyalt vissza-
élések esetében, ezért összesítve, diák és oktatói bon-
tás nélkül mutatjuk be az érintettségi eredményeket. 

Ennél a témánál már csak a személyes, közvetlenül 
átélt tapasztalatokra voltunk kíváncsiak, a hallomás 
útján vagy közvetett módon való tudásról már nem. 
A felméréshez a már bemutatott FRA-kutatás rövi-
dített indikátorlistáját használtuk. Külön vizsgáltuk 
az ELTE-n kívüli és az ELTE-n belüli érintettsé-
get; itt most csak az utóbbit mutatjuk be. A követke-
ző kérdéseket tettük fel: „Előfordult-e már veled az-
óta, mióta az ELTE-re jársz, hogy valaki számodra sér-
tő vagy kellemetlen módon… (1) szexuálisan nyílt vagy 
kétértelmű megjegyzést tett vagy viccelődött veled kap-
csolatban? (2) szexuális szándékkal hozzád ért, tapoga-
tott, hozzád dörgölőzött? (3) akaratod ellenére mutogat-
ta neked a nemi szervét? (4) akaratod ellenére nyílt sze-
xuális tartalmú képet, fotót, SMS-üzenetet vagy 
e-mailt küldött neked?, (5) akaratod ellenére arra vett 
rá, hogy pornografikus dolgokat nézzetek?” A felsorolt 
jelenségek közül legalább egyet elszenvedett már má-
sik ELTE-s fél részéről a férfi hallgatók 2%-a, a női 
hallgatóknak pedig 6% – ez utóbbi arány ugyan szig-
nifikánsan (p= 0,005<0,05, CV=0,10) magasabb, de 
láthatóan kicsi a különbség –, ami az egyetemi diák-
közösségre mint populációra vetítve összesen, azaz 
férfiakat és nőket együtt tekintve kb. 250 érintettet 
jelent.

A korábban bemutatott FRA-kutatás eredménye-
ihez képest látható alacsonyabb ELTE-s női 
érintettségi arány a következő okoknak köszönhető. 
A most bemutatott kutatásban az ELTE világán be-
lüli érintettségi arányokat mutattuk be. Másrészt az 
ELTE-kutatás kapacitáshiány miatt rövidített indi-
kátorlistával dolgozott, azaz kevesebb konkrét tevé-
kenység sorolódott be a zaklatási tételek közé. Har-
madrészt a FRA-kutatás számára referenciául szol-
gáló 18–29 éves női korcsoport koránt sincs teljes 
átfedésben szociodemográfiai összetétel szempontjá-
ból az ELTE női hallgatóinak csoportjával. Éppen 
ezért az ELTE-s kutatás adatait inkább önmaguk-
ban érdemes vizsgálni.

Az eredmények szerint azok a diákok mérsékelt 
különbséggel, de valamivel jobban ki vannak téve a 
szexuális zaklatás veszélyének az ELTE-n belül, akik 
aktívabb közösségi életet élnek, és emiatt többet 
érintkeznek más egyetemi polgárokkal. szignifikán-
san (p=0,001<0,05, CV=0,11) magasabb, 10% volt 
ugyanis a zaklatás-érintettség azoknál a kérdezettek-
nél, akik legalább egy ELTE-s szervezet (szakkollé-
gium, sportklub, HÖK stb.) tagjai, valamint azok kö-
rében is (p=0,006<0,05, CV=0,11), akik a felmérés-
ben szereplő kérdések alapján közösségi embernek 
látják magukat. Nem találtuk azonban annak a jelét, 
hogy a szexuális zaklatást legalább egyszer átélők kö-
rében magasabb lenne az akkut elszigeteltség-érzet, 
viszont azt sem, hogy magasabb vagy éppen, hogy 
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alacsonyabb lenne körükben az ELTE által nyújtott 
pszichológiai szolgáltatások ismerete.

aZ EGyETEm rEaKCIóJa:  
múlT, JElEn, JöVõ

Az egyetem már a kutatás lefolytatásával is kifejezte 
annak megismerésére irányuló szándékát, hogy a di-
ákok körében milyen arányú a különféle visszaélések, 
zaklatások és erőszak általi érintettség. Ezeknek az 
arányoknak, valamint a visszaélések természetének 
és jellegének ismerete (az interjús kutatás révén) ah-
hoz is szükséges volt, hogy az egyetem vezetése felül-
vizsgálhassa a jelenleg elérhető szolgáltatások haté-
konyságát, valamint megtehesse a kezdő lépéseket 
egy hosszabb távú és átfogó egyetemi stratégia kiala-
kítása irányába. Maga a kutatás is a már említett el-
ső intézkedéscsomag, az ELTE erőszak-megelőzési 
koncepciójának a részét képezte. Ezt megelőzően, a 
gólyatábori erőszakesetek hírének kipattanását köve-
tően az ELTE válságintézkedéseket tett: létrehozott 
egy e-mail címet, amelyre áldozatok anonim bejelen-
tését várta,24 valamint felülvizsgálta a gólyatáborok 
szervezési rendjét. A diákok (és a dolgozók) számá-
ra az egyetem az Életvezetési Tanácsadó elnevezésű, 
ingyenes pszichológiai szakszolgáltatását már koráb-
ban bevezette, egyes karokon pedig önálló szolgál-
tatást működtet, amelyet az áldozatok soron kívül is 
igénybe vehetnek. A 2016/2017. tanév május-júniu-
sában a kari hallgatói önkormányzatok segítségével 
képeslap formátumú szórólapokon kezdték terjeszte-
ni ezeknek a szolgáltatásoknak az 
elérhetőségétét, továbbá a Magyar 
Képzőművészeti Egyetem terve-
ző grafikus szakán végzett Varga 
Anna Gizella „Nem oké” című 
diplomamunka-sorozatából ké-
szült, az egyetemi szexuális zak-
latás problémakörével foglalkozó 
plakátjait.25 Az egyetemen belüli, 
illetve azon kívüli, áldozatokat se-
gítő szolgáltatások, szervezetek, 
telefonos segélyvonalak elérhetőségét a kutatás részét 
képező online kérdőívek záró képernyőjén is feltün-
tettük, így azokkal a kitöltők, és köztük az érintet-
tek, rögtön találkozhattak.

A kutatási eredmények nyilvánosságra hozatalával 
párhuzamosan, 2017 februárjában jelentette be az 
egyetem vezetése, hogy elkezdenek dolgozni az úgy-
nevezett egyetemi ombudsmani26 hivatal felállítá-
sán.27 Az egyetemi ombudsman a nemzetközi, főleg 
angolszász szakirodalmak alapján tájékozódva azt 
mondhatjuk, hogy az ottani gyakorlatok szerint leg-

inkább általános konfliktus- és vitamenedzselést vé-
gez, kezeli a diákok részéről az oktatók tevékenysé-
gével kapcsolatban tett panaszokat, protokollokra és 
különböző beavatkozási, megelőzési lehetőségekre 
tesz javaslatot, illetve kommunikál minderről.28 
Munkájának központi jelentőségű elve a kölcsönös 
bizalom, a semlegesség, a szervezet hatalmi viszo-
nyaitól való függetlenség és a megkeresések anonim 
kezelése.29 Amint látható, az egyetemi ombudsman 
tevékenységi köre a diák-diák közötti problémás ese-
tekre az eredeti elképzelések szerint nem terjed ki, 
vagyis az ezekben a viszonylatokban történő esetek 
kezelésével is bővíteni kell a tevékenységi körét. To-
vábbá nem foglalkozik specifikusan a szexuális zak-
latás vagy más nemi alapú visszaélés kérdéskörével; 
a koncepció szerint az ombudsman munkáját segítő 
szakembergárda tagjai rendelkeznek majd ilyen té-
ren speciális szaktudással. A koncepció ezen perem-
feltételéből kifolyólag különösen fontos figyelembe 
venni azt, hogy az esélyegyenlőségi referensekből ál-
ló hálózat mellett jönne létre egy másik szerv, amely 
nagyon hasonló ügyekkel foglalkozna. Kezdetben az 
esélyegyenlőség fogalma sem kizárólag fogyatékos-
ságügyet jelentett a gyakorlatban, hanem a nők és 
férfiak, a többség és a kisebbség közötti egyenlőtlen 
társadalmi viszonyok kiegyenlítése érdekében való 
cselekvést is. speciális tartalom hiányában mára 
azonban leszűkült a fogalom értelme, és a nemi esély-
egyenlőség ügyének az egyetemen belül gyakorlati-
lag nincs képviselője. Ezt a tapasztalatot mindenkép-
pen érdemes az egyetemi ombudsman koncepciójá-
nak kidolgozásakor is figyelembe venni, azért, hogy 

a nemi alapú hátrányokkal, illet-
ve az azokat létrehozó speciális 
intézményes mechanizmusokkal 
szembeni fellépés ne üresedjen ki, 
vagy szürküljön bele a nagy egész-
be; hogy ne váljon az ombudsman 
csupán szimbolikus, tényleges 
transz for ma tív erővel nem rendel-
kező aktorrá – ami egyébként nem 
csak az akarat hiányából fakadhat, 
hanem a hivatal működéséhez 

rendelt anyagi és más erőforrások korlátozott mérté-
kéből is. Nagyon fontos feladat lenne összefoglalni 
és mindenki számára hozzáférhetővé tenni egy le-
írást arról, hogy a szexuális zaklatás jelenségkörébe 
tartozó, különféle típusú sérelmek esetén milyen fó-
rumokhoz lehet az egyes karokon, illetve az egyete-
men fordulni, és hogy kik és milyen feltételek között 
fogják a bejelentéseket kezelni. Ezeknek az informá-
cióknak a közzététele nem csak a zaklatást elszenve-
dők számára lenne fontos, hanem azok megnyugta-
tása érdekében is, akik – egyértelmű szabályozások 

a KuTaTáSI ErEDmÉnyEK 
nyIlVánOSSáGra HOZaTa
láVal PárHuZamOSan, 2017 
FEBruárJáBan JElEnTETTE 
BE aZ EGyETEm VEZETÉSE, 
HOGy ElKEZDEnEK DOlGOZ
nI aZ úGynEVEZETT EGyE
TEmI OmBuDSmanI HIVaTal 
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hiányában – tartanak a hamis vádaktól vagy a túlka-
pásoktól. Ugyancsak fontos lenne a kutatást folytat-
ni, illetve kiterjeszteni, és a diákok mellett az okta-
tókat és az egyéb ELTE-s dolgozókat is megkérdez-
ni a téma kapcsán.

Miközben az egyetemhez tartozó diákokkal, ok-
tatókkal, egyéb dolgozókkal megismertetjük a kuta-
tási eredményeket és alkalmakat teremtünk arra, 
hogy a jelenségekről, az azokkal kapcsolatos kér-
désekről, félelmekről és dilemmákról nyíltan beszél-
jünk, azt sem szabad szem elől téveszteni, hogy azo-
kat az egyéni attitűdöket, amelyek szélsőséges eset-
ben hatalommal való visszaélés vagy szexuális 
zaklatás formájában ölthetnek testet, nemcsak az 
egyetem „társadalmi nemekkel átitatott” rezsimje, 
működési mechanizmusai veszik körbe és formálják 
(erősítik vagy éppen megkérdőjelezik), hanem egy tá-
gabb társadalmi kontextus is, amelynek egyik alap-
vető működési mechanizmusa a nemek közti egyen-
lőtlen viszony különféle típusú (strukturális, gazda-
sági, fizikai) kényszerek révén történő fenntartása. 
Az intézmény és környezete kölcsönhatásban állnak, 
remélhetőleg sem a pozitív, de nem felejthetjük el, 
hogy a negatív hatások, gyakorlatok, normák sem áll-
nak meg az egyetem falainál.
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