
Az úton elindultunk, végig kell menni rajta 
Vagy nekem, vagy másnak 

Májusban tisztújító közgyűlést tart a szövetség. Az elmúlt négy év munkájáról 
kérdeztem, Kővári Edit elnököt. Elfoglaltsága miatt e-mailben mentek hozzá a 
kérdések, és ugyanabban érkeztek a válaszok. Akár ezt a címet is írhatnánk 
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– Négy évvel ezelőtt a tagság úgy döntött: teljesen új arcot választ a szövetség élére, és az elnökség tagjainak is új 
embereket választ. Te voltál az új arc. Salgótarjánban a helyi Abigél Közhasznú Egyesület elnöke voltál. Kaptál egy 
jól bevezetett „márkanevet”, az AOSZ-t, és kaptál sok, megoldandó feladatot, amelyeknek jó részét a szülők 
fogalmazták meg. Előzetesen végiggondoltad, hogyha megválasztanak, mivel kezded a munkát, mi a legfontosabb 
teendőd? 
– Nem hirtelen döntés eredménye volt, hogy vállaltam a jelöltséget. Nem hittem, hogy az AOSZ tagsága meg fog 
választani elnöknek, ugyanakkor nagyon tudatos döntés volt részemről. Valóban a helyi AOSZ tagszervezet alapítója 
és elnöke voltam. Csodálattal tekintettem az AOSZ tevékenységére, ugyanakkor nem láttam azt a rendszerszintű, 
tudatos együttműködést az AOSZ és tagszervezetei között, amitől azt reméltem, hogy a salgótarjáni autista 
gyermekek, felnőttek és családjaik problémái is láthatóvá válnak az „anyaszervezet” számára. Nem értettem: mitől 
fogják tudni az AOSZ-ban, hogy nekünk itt vidéken mi a bajunk, mi jelentene segítséget? 
Egyre gyakrabban éreztem azt tagszervezeti elnökként, hogy a megoldások nagy része nem a helyi 
érdekvédelemben fog megszületni, hanem valahol az országos folyamatokban. Az AOSZ-ba a karácsondi autista 
majorságból érkeztem. Autista felnőttekkel, családjaikkal és az őket segítő szakemberekkel voltam napi 
kapcsolatban. A sok boldog pillanat ellenére láttam szomorú sorsokat, őszinte életeket, nehéz napokat. 
Bekapcsolódtam az Autista Majorságok Hálózatának életébe, a szakdolgozatom írása során a karácsondi és a vésztői 
majorság múltját, a településen betöltött szerepüket kutattam. Nagyszerű embereket ismertem meg, akik 
önzetlenül, erőn felül tartják fenn intézményeiket. Szerettem volna akkor is és most is mindent megtenni azért, 
hogy biztonságosabban működhessenek, hogy az összegyűjtött tapasztalataikból mások is profitálhassanak. Az 
AOSZ valóban ismert, nagy szervezet volt. Sajnos, nem láttam mélyen bele a működésébe, azt láttam, ami a 
felszínen volt, amin javítani akartam. A fenti két cél lebegett a szemem előtt. De elég sok megoldandó feladatot 
kaptam, és nem mind esett egybe a fenti céljaimmal. Első évben a X. Autism-Europe Kongresszus megrendezése, 
majd az AOSZ iroda működésének stabilizálása vonta el az érdekvédelmi feladatoktól az erőforrásokat. Ugyanakkor 
sokat találkoztunk – én és az elnökség – vidéki tagokkal, elkészült a szervezet stratégiája, kiépültek a kapcsolatok a 
szakpolitikai államtitkárságokkal, szakmai partnerségeket építettünk, és kezdtük felépíteni a vidéki 
tagszervezetekkel az AOSZ hálózatát. Sokat tanultam, és sok szép emléket szereztem. Lelkes, értelmes, tenni akaró 
szülőket, tagszervezeti vezetőket ismertem meg. Látótérbe kerültek azok az autista felnőttek, akikkel ma is 
dolgozunk, akikkel remélem életre szóló kapcsolatokat kötöttem. 

– Csupa új emberrel kellett dolgoznod, nemcsak az elnökségben, hanem az irodában is… 
– Teljesen új elnökség lépett a régi helyébe. Az emberi kapcsolatok, a kötődések, a bizalom és annak hiánya 
befolyásolták az első időszakot. Hosszú idő volt, amíg kialakult a jelenlegi munkatársi csapat. Nagyon nehéz időszak 
volt ez nemcsak nekem, hanem minden szereplőnek. Bár az AOSZ professzionális szervezet, a korábbi munkatársak 
magukkal vitték az információkat, a kapcsolatokat, a munkafolyamatok nem álltak rendszerbe, nem voltak leírva, a 
szerződésállomány nem szolgált annyi információval, hogy a régi munkatársak nélkül is zökkenőmentes legyen az 
átállás. Sajnos ebben az időszakban értékes szülői kapcsolatok is sérültek. A körülmények hozták így, és talán majd 
egyszer sikerül visszaszerezni az elvesztett bizalmat. Fontos tanulsága azonban ennek az időszaknak, hogy egy 
érdekvédelmi szervezetben mindenkinek felelőssége van abban, hogyha változásra kerül sor, akkor mindent 
megtegyünk annak érdekében, hogy az átállás közben ne sérüljön az érdekvédelmi munka. Ezért is igyekeztem 



minden folyamatot rendszerszerűen összeilleszteni, dokumentálni és leírni, hogy az mindenkinek jól követhető 
legyen. Ez is komoly feladatot jelentett az elmúlt években, de remélem, ezzel tettem a stabil jövőkép érdekében. 

– Az Országos Autizmus Stratégia (OAS) már 2013-ban lejárt. Te, illetve a szövetség ezzel kapcsolatban 
érdekegyeztetésre hívta az érintetteket 2014 decemberében. Ez az egyetlen hír, amit a stratégiáról a szövetség 
honlapján találtam. Hol tart most a stratégia ügye? 
– Az öt évre szóló stratégiát, az akkori illetékes tárca megbízásából, szakértők készítették a döntéshozásban, 
érdekvédelemben, szolgáltatásban érdekelteknek. A felülvizsgálat javasolt gazdája a Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (FSZK), operatív megvalósítója pedig az FSZK keretein belül működő Autizmus 
Stratégiai Munkacsoport. A felülvizsgálatot a kormány rendelheti el. Az AOSZ érdekvédelmi monitoring feladatot 
lát el, és részt vesz az adatgyűjtésben, adatszolgáltatásban. Az OAS-val egyidejűleg az FSZK elkészítette a 
felülvizsgálat tervét is. AOSZ lobbizott a stratégia felülvizsgálatáért, azonban a jelenlegi szaktárca annak 
költségvetését eltúlzottnak tartotta, és nem támogatta. A felülvizsgálatnak akkor van értelme, ha a szakpolitika 
befogadja az eredményeit és az rendszerszintű változásokhoz vezet. Szakmai partnereinkkel áttekintettük a 
stratégiát. Megállapítottuk, hogy sok előrelépés történt az elődeinknek köszönhetően! Ugyanakkor az autista 
gyermekek száma nő, a rendszer pedig csak utólag reagál. Egyre több a szakember, de sokkal lassabb a fejlődés, 
mint amekkora az igény. De a stratégia ma is, kisebb változtatásokkal, megállja a helyét. 

– A szövetség négy évre választja meg az elnökség tagjait. Kevés ez az idő, hiszen csak most kezdenek beérni azok 
az erőfeszítések, amelyek eddig a színfalak mögött zajlottak: a számtalan levélváltás, pl. hogy szülessenek már meg 
az egészségügyi ellátással kapcsolatos szakmai irányelvek. Ez végre megtörtént. Változott valamit a szakmai 
protokoll? 
– Az irányelv hamarosan olvasható lesz az Egészségügyi Közlönyben. Igen, van az irányelvben új, hiszen az eltelt 
években is egyre gyarapszik a tudás az autizmusról. Az új irányelv a nemzetközi irányelvekkel teljesen összhangban, 
a legkorszerűbb tudást és ismereteket, az egészségügyi, terápiás elveket rendszerezi, a protokollt szabályozza azért, 
hogy Magyarországon minden autista gyermek és felnőtt biztonságos ellátásban részesülhessen az 
egészségügyben. A szülők tudatos magatartása, az irányelv következetes számonkérése vezethet el odáig, hogy a 
rendszerszintű változások felgyorsuljanak, és elegendő, autizmushoz értő szakember lássa el gyermekeinket 
országszerte. 

– Neuralgikus pont az oktatás is. Elkelne a felvilágosító munka, amiben az AOSZ-nak is ki kellene vennie a részét. Az 
integrált oktatással kapcsolatban mi az AOSZ álláspontja? 
– Ez szakmai kérdés, mi pedig érdekvédő, jogvédő szervezet vagyunk. Megvan a menetrendje annak, hogy egy 
sajátos nevelési igényű gyermekkel kapcsolatban szakértő állapítsa meg azt, hogy milyen fejlesztésekre, 
támogatásra van szüksége a köznevelésben töltött időben, s ezzel együtt azt is meg kell állapítania, hogy mely 
intézmény képes azt biztosítani a számára. Ez idáig rendben is lenne, ha lenne elegendő autizmusban szakszerű 
támogatást nyújtó oktatási intézmény, de nincs. Ez az a körülmény, amellyel az AOSZ-nak van dolga: hogy legyen 
egyre több befogadó, szakszerű támogatást nyújtó „integráló” iskola – bár én csak inkluzív iskolákat szeretnék… Az 
AOSZ jogsegélyszolgálat számos ügyet visz végig, támogató szakértőivel együtt pedig folyamatosan lobbizik. Ennek 
köszönhetően indult el az EMMI Köznevelési Államtitkárságán az autizmus munkacsoport. Dolgozunk azon, hogy 
autizmus kerettanterv, vagy szakmai módszertani útmutató segítse a tanárok munkáját, frissítettük a 2011-ben, a 
köznevelési intézmények számára készült Ajánlások az autizmus-specifikus alapszolgáltatások kialakításához a 
köznevelésben – Működésük minimális és optimális szakmai feltételrendszere című dokumentumot. Képzésekkel 
folyamatosan bővítjük a kortársak elfogadásáért dolgozó animátorhálózatot. 

– Visszatekintve melyik az a terület, amire azt mondhatod: itt eredményt értünk el, és ez az eredmény az AOSZ 
munkájának köszönhető? 
– Ha a saját lelkemből indulok ki, akkor jó szívvel azt tudom mondani, hogy a saját szervezetünkön belül sikerült 
kézzel fogható eredményeket elérni a közösségünk fejlesztésével, a folyamatok átláthatóságának, demokratikus 
működésének fejlesztésével, az AOSZ Info-Pont iroda hálózatának elindításával. Eredménynek érzem azt is, hogy 
stabil szakmai partnerségben együttműködve, közösen dolgozunk az autista emberek és családjaik érdekeinek 
védelméért. Nagy élmény számomra és büszke vagyok arra, hogy közösen tudunk dolgozni magukkal az 



érintettekkel, az ASD munkacsoport tagjaival és ma már Csonka Gábor az elnökség munkájában is részt vesz. Úgy 
vélem, hogy az eltelt négy évet inkább azoknak az embereknek kell értékel-ni, akikért dolgozunk. Én azt reméltem, 
hogy négy év alatt sokkal több, kézzel fogható eredmény realizálódik a családok életében. Minden kormányzati 
ciklus más, minden államtitkársági vezetői attitűd más, minden új államigazgatási vezetővel újra kell kezdeni, hogy 
kik is vagyunk, mi a problémánk, hogy lehetne ezen változtatni. Ez sajnos idő, s időnként újra kell kezdeni. Sokszor 
elkeserítő, de mint mondtam, a hosszú útnak úgy lehet a végére érni, hogy végigmegyünk rajta. Nem lehet 
abbahagyni, nem lehet elkeseredni, elfáradni. Úgy érzem, hogy mostanra stabil együttműködések alakultak ki a 
szakpolitikai államtitkárságokon, bizalmon alapuló érdekvédelmi kapcsolatban dolgozunk, egyre szorosabb a 
kapcsolat a társ érdekvédelmi szervezetek között. Az úton elindultunk, végig kell menni rajta, vagy nekem, vagy 
másnak! Amit ígérni tudok, hogy töretlenül folytatom én, vagy mindenben segítem az utódomat abban, hogy 
töretlenül folytassa az utat. 

– Ha a következő négy évre újra megválasztanak – most már a tagszervezetek –, akkor mire helyeznéd a hangsúlyt, 
amivel kiemelten kellene foglalkoznia az AOSZ-nak? 
– Talán a személyiségemből adódik: nem tudok választani. Nem tudom eldönteni, hogy kinek van nagyobb szüksége 
az AOSZ-ra – nem lennék itt, ha választani tudnék… Annak, aki a hetvenes éveiben jár, és nem tudja hol és hogyan 
fog élni a gyermeke? Annak, akinek elvesznek az iskolai évei, vagy annak, aki megalázó bánásmódban részesül egy 
pszichiátrián? Az elmúlt négy évben sem tudtam a különböző területeken prioritást felállítani, és a jövőben sem 
szeretnék! Mindegyik ajtón kopogtatok, és mindegyik úton úgy haladok, ahogyan a megnyíló lehetőségek engedik. 
Idén a szociális intézményi ellátás autizmus szempontú fejlesztése a hangsúlyos cél, a köznevelésben pedig már 
dolgozik a munkacsoport. Jelenleg az egészségügy területe az, ahol nehezen nyitják ki az ajtót, de ez nem jelenti 
azt, hogy ez kevésbé fontos nekem, vagy az AOSZnak. Az AOSZ eddig is igyekezett a beérkező megkeresésekre 
reagálni. A családok problémái mutatnak rá arra, hogy hol és mekkora a hiány. Ez a jövőben sem lesz másként, talán 
csak annyiban, hogy ebben most már a vidéki AOSZ Info-Pont irodák is szerepet vállalnak. A működésüktől azt is 
várjuk, hogy az egyéni megkeresésekben nagyobb szerepet vállalva, az AOSZ iroda felszabaduló kapacitásai és 
összegyűlt lobbi szempontú szakértelme hatékonyabban kihasználható az érdekvédelem felgyorsítására. 

– Eddig csak az AOSZ-ról, az itteni munkádról beszéltünk, pedig az elnöknek is van magánélete. Salgótarjánból jársz 
be, ami legalább négy óra ingázást jelent. Van egy nagyfiad, a kisebbik fiad autista. Ki segített neked? 
– A nagyfiam időközben Budapestre költözött. Évek óta szerelmese a filmes animáció készítésének, évek óta tanulja 
ezt a nem könnyű feladatot. Kitartó munkájának köszönhetően ma már több mint egy éve dolgozik egy olyan 
filmstúdióban, amelyik világklasszis animációs filmeket, számítógépes játékokat készít. Ő boldog és önálló, nekem 
meg nagyon hiányzik. Salgótarjánban a szüleim nagyon sokat segítenek, és nagyon sokat segít Marci édesapja is. Ha 
nagyon megszorulok az idővel, akkor mindig számíthatok Marcika korábbi gyógypedagógiai asszisztensére is. 
Mindannyiuknak hálás vagyok, hiszen nélkülük nem tudnám ellátni a feladataimat. De engedd meg, hogy 
megemlítsek másokat is. Nem tudom azt kijelenteni, hogy az eltelt négy évben nem voltak fáradt, elkeseredett 
pillanatok. Sosem voltam egyedül! Minden elnökségben volt támogatóm, aki emberileg is ott állt mellettem, ott 
állnak a mai napig is. Rengeteg segítséget és támogatást kapok Szántó Tamástól, Zakár Andrásnétól, Győrfy 
Anikótól, Jakab Károlyné Marianntól, és tudnám még folytatni a sort. Az Autista Majorságok Hálózatában tömörülő 
tagszervezetek és a vidéki hálózatba tömörülő tagszervezetek vezetőinek többségével sokat dolgozunk együtt, 
mindeközben az emberi kapcsolatok is elmélyülnek. Mindig ott van valaki, amikor szükségem van egy okos 
gondolatra, egy bátorító szóra, egy kis lendületre, hogy határozottabb legyek, vagy egy baráti ölelésre, amikor az 
segít. Muszáj megemlítenem Őszi Tamásné Patríciát, dr. Stefanik Krisztinát, Németh Krisztinát, Havasi Ágnest, 
Prekop Csillát, Szeleczki Istvánt vagy Csepregi Andrást, akiket bármikor felhívhatok, ha segítségre szorulok. És annyi 
nevet tudnék még felsorolni! De ha mindenki távol lenne, az irodában olyankor is ott vannak a kollégáim, akikkel 
nap, mint nap erőt adunk egymásnak. Köszönöm mindenkinek, aki az eltelt négy évben szakértelmével, vagy építő 
kritikájával, közös gondolkodással segítette a munkámat. Szeretem a kritikát, szeretem, ha az emberek bíznak 
bennem, és megtisztelnek azzal, hogy őszintén elmondják a véleményüket. Hiszek abban, hogy ettől leszünk egyek, 
erősebbek és jobbak! 
 

Az Esőember 2017. márciusi számában megjelent cikk – Ferenczy Ágnes interjúja 


