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Az Egri Törvényszék a Dr, Farkas Lilla irgyvéd ( l093 Budapest, Lónyay u, 34.)
által képviselt Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (1093
Br-rdapest, Lónyay u, 34,) felperesnek a DI. Pápai Akos ügyvéd (3300 Eger,
Neumauer Janos út 1,) ós Dr. Ulics Erika iigyvéd (4026 Debtecen, Piac út 10,)
által képviseil Gyöngyöspata Község Önkormányzata (3035 Cyöngyöspata,
Fő ílt 65,) I.r. és a Czuni Kenyetes Gyöngyvér töryényes képviselő (3035
GyöngyöSpata, Fő ílt 49-5 1.) által képviSelt Nekcsei Demeter Altalános Iskola
és Napközi otthon (3035 GyöngyöSpata, Fő út 49-51,) II.r. alperes ellen
szernélyhez fűződő jog megsértéseilánt indított perében meghozta az alábbi

irÉlttet,
A

töwényszék megállapítja, ITogy az I.r. alperes ferrr-rtartásában mírködő TI.r.
alperesi iskolában a 2012-20l3-as tanévben indult első osztály kivételévela
2004, január hó 27. napját követő időszalóar, azzaI hogy a cigány etnikai
kisebbséglrez tartozó tanulóknak, a cigány etnikai kisebbséghez nem taTtoző
tanulóktóI történő elkülönítését az osztálybasorolással összeíiiggésben
fenntafiották jogellenesen elkülönítették egymástól a cigány etnikai
kisebbséghez tartozó és ezen kisebbséghez nem tafiozó gyermekeket.

A törvényszék megállapítja, hogy ugyancsak 2004. január hő 27, napjátőI az így
jogellenesen elkülönített gyetmekeknek alacsonyabb oktatási színvonalat
nlqtva őket hátrányosan megkülönböztelték az I.r. alperes fenntadásában
működő II.r. alperesi iskolábarl,

A töruényszék az

A

1, és IT.r.

alperest a fent írl jogsértésekabbahagyására kötelezi.

törvényszék egyben az I. és ILr. alperest a jogsér,tés megszüntetésére is
kötelezi akként, hogy a megállapított jogséItő helyzetet megsztintetve aZ ílélet
jogerőre emelkedésétől követő tanévtől kezdődően a cigány etnikumhoz tartozó
és ezen etnikumhoz nem íartoző gyerrlrekek osztályba sorolásakor a jogellenes
elkülönítést kizáró módszerI alkalmazzon.

ti
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A törvényszék
Kötelezi

a

a felperes keresetét ezt meghaladóan e l u t a s í t

j

a.

töNényszék azl. és II.r. alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a

fulperesnek fejenként 50.000 (ötvenezer) Ft perköltséget.

Az

ítéletellen annak kézbesítésétőlszámított 15 napon beJiil a Fővárosi
Ítélőtáblálro" címzett, de az Egri Törvényszéknél 4 paldáflyban benlljtható
fellebbezésnek van helye,

A lelek
bírálja el.

kérhetik, hogy a másodlokú bíróság a lellebbezést tárgyaláson kívül

Ha a fellebbezés csak a perköltség r iselésérer agr összesére. i]letr e a t-neg nem
fizetetL illeték megfizetésére\onatkozik_ rasr a tellebbezés csak az iié]ei
indokolása ellen irány-ul, a ielek kérherik. hog1 a tellebbezes: 3 :_-!rca]\_
bíróság tárg.valáson bírálja e]. ellerrlrezó eseiben a :lt-o,j il-: :l:c:::
tárgyaláson kívül határoz.

Tndokolás:
A

I1.r. alperesi gyöngyöspatai Nekcsei Demeter Altalános tskola és Napközi
o|thon aZ ].I. alperes, GyöngyöspaLa Község onkormányzatának lenntarlásában

működik.

Az

alapító okilat éfielmébena 1l,r. alperesi intéZmén},működési területe

Gyöngyöspata

község közigazgatási területe.

Gyöngyöspata

községnek 28ó0 1akosa van.

A

1I.r. alperesi intézményalapitó okiratában foglaltaknak megfelelően a
Gyöngyöspatai Nekcsei Demeter Altalános Iskola és Napközi otüonban SajátoS
nevelési igényii tanulók is tanulnak.

A

Nekcsei Demetel Álhlános Iskola és Napközi Otthon három szintes. A
tanulók a ítjldszinten, az emeleten és a tetőtérben elhelyezkedő osztályokban
tanulnak.

A ftildszinten

A

9, az első emeleten 5, míg a tetőtérben 4 osztályterem található.

20l2-2013-as tanévben mfu csrrpán egy első osztály indult a II.r. alperesi

isltolában.

Esri Tö.\ény5Zék
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2007, évben még
Nekcsei Demetef ÁltaLános lskola és Napközi otthonban
221 gyerrrlek tanult. összesen 19 osaáLyban,

A

rrszodában
alperesi önkormányzat által fe|ntaltott gyöngyöSpatai
jdőszakban, amikor iizemel| az
i"iarn"rO ,""..a"ncét minden évben azon
jogosult
;r;;" ll.t. alperesi iskola a tcstlcvelés órák keretein beliil Voit

Az l.r,

"

használni,

Általáno,
Szabályzata 2005. január hó
napközi otthon megszervezés

si

A N.,l,e,ci Denrcter

i

sl

önkormányzat képviSe]őteStül

Képviselőtestiiletének 201 1, decctlber
tyái lstván r-r-regbízott jegyző javasolta,
9/1996, (X, 1 7.) számú hatáIozatát,

138/2011, (X]L19,) számít
képvise]ótestiil eí e7,el1 aZ ülésénhozta meg
határozatát, amelyben
hatlrrozatát. amell_vel visszavonLa 89/1996. (X,17,) SZámú
hog! a napközi otLhonba csak azon tanulókat veszik t-el. akik_nck
. :: l- \:, :Z!'1\ n]:] _tLI
-:...

A

;:;l;;;,*,

\z oktatási Hilatal

2007, május hó

3

i, napján helyszíni ellenőíZéSt tattott

alperesi iltézményben,a-melytő1 jegyzőkönyv

a

llr,

ker|rlt feJvételre,

iskola igazgatója,
Ezen jegyzőkönyvet a I1.í. alpelesi intézményrészéról az
jelenlegiigazgatóhelyettese Molnár KároL1, írta alá,
táblázat 3 rovatból
Ezen jegyzőkönyv 8. olclaLa egy táblázatot |aítdmaz, amcly
áll.

Az elsó rovat tlz osztályok ielét a második rovat az osztályok
hamadik

létszámát, míg a

t,ovaL a roma tanuiók becsúlI számát tafialmazza,

az iskola tanrrlóinak
Ezen lábIázat tanílsága szerint 2007, nráj us hó 31, napjál
J.-ietrra-o ZZl voli, amelyből a roma |anr,Llók becsült létszáma 106,

A lrclvszíni cllenőrzésről íélvettjegyzőköny-r, ezen 8, oldaiát
alperósi intézményakkori igazgatója Molnár Károly,

ki]Llön aláírta a ILr,

A lLalános
Áz Okta,asi l lir arll hcl1 .z'ni r iz,3illrár kör ctoen a \ekcsei lJ<netcr
korábbi módszerén és
i.r."r" J, N"piöri Otthán változLÁtt 32 osztál} bxsorolós

|gr] Törvén)szék
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a tanrrlók beiratása időpontjának íigyelembevételévela Segédtábla az első

oszlályos lanulók beírásához megnevezésű formanyomtatvány alkalmazásával
kedilt sor az osztályok besorolására.

A

leendő iskolások szüleinck két egymást követő nap, egy déleJőtt és egy
délrrtán állt rendelkezésre, gyemekeik beiratására,

A íbrmanyomtatványt az iskolatitkár vezette,
Farkas János 2006. és 2010, között
ónkormánvzat elnöke

\olt a Gyöngyöspatai

Cigány Kisebbségi

Dr, Kállai Ernőnek a Nemzcti Etnikai Kisebbséei Josok Orszás9ríilésj
Biztosállak j elentése 201

1.

április hó 19. napján kelt

A

cigán.v glemekek elkiilönitésér el krpcsolattls panaszbeadr ánr :]:ri::: :
\ertzcti Ltn ka Ki,cob.e_i Jogo. U:.z___., _:.: B:;n.,:l:, ,,j,___-.,: _
vizseálati jelentés elkésziteser e1 összel):..sael ne:lei rre:er :
gl öns\,öSpatai \ekcsei Demeter -\]talános ikolu S. \::rközi Onlc,a
osztál}termeil. Iehetőségük rolr a hospitálásra és iIatok ,unui-"n_, or".u.o.
valamint arra is, hogv elbeszélgessenek Molnár Károly igazgatóval is,

A

vizsgálati jelentés aZ oszlálybasorolás mikéntjétsíllyozott

szempontlendszerrel ütköztette és táblázatos tbrmában osztálvonként feltüntette
a cigánv tanulók becsüLt létszámát a percepció alapján. r a-lnmint a Sú]\ozott
szenpontok szerinti percepció alapján A vizsgálati jelentés a cieánr tanu]ók
becsült létszámának meghatározásával összefiiegésben énékeite a ranulónak és
az édesan!ának a vezetéloevét. a tanulók halmozottan hátránr os helr zetét. a
tanuloI ten;'eg<, l.rkohe _rcr es kere"ánetit i",

A Nemzeti és Etnikai Jogok országgyíilési Biáosának utór,izsgálari jelentése
201l december hónapban kelt, az utóvizsgálati jelentés részletesen értékeli,
hogy az alapjelentésben megfogalmazott 9 konkét kezdeményezéssel
összefiggésbcn

a

ILr, alperesi intézménymilyen konklét intézkedéseket tett,

Molnár Károly a 11.r. alperesi intézménykorábbi igazgatója az utóvizsgálat
jelentés elkészítésévelösszefiggésben is elbeszélgetett a Nemze|i és Etnikai
Kisebbségi Jogolr Országgyűlési Biáosának munkatársával.

Az utóvizsgálati jelentés részletesen íbglalkozik azzal is. l.rogy a vizsgálati
jelentésben az Lr, alperesi önkományzat irányába tett konkét ajánlásokra
millen intezl<ede.eket tell C}önpvöspata

Közseg Önkormin;zara.

Egri Törvényszék
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Az utóvizsgálati jelentés azt a kövelkeztetést vonta le, hogy az alapvizsgálatot

követően a II.r. alperesi iskolában a cigány tanulók elkiilönítéséve1 kapcsolatban
nem töfiént vriltozás.

Mohácsi Erzsébet a 1'elperesi alapítvány elnöke az utóvizsgálati jelentés
rr-regállapításainak az ismeretében tájékoztatás iránti kére]emmcl fordult az
Emberi Erőforrások Minisztétiumának miniszteréhez, akinek képviseletében
Dr. Hoffmann Rózsa államtirkár 2012. július lró 19, napján alTól tájékoztatta a
felperesi alapítványt, hogy DL Réthelyi Miklós miniszter 2012. március hó ] 9.
napján fordult a Heves Megyei Konnányhivatalhoz, kezdemenyezve a
gyöngyöspatai oktatáSi helyzet kapcsán hatósági törvényességi vizsgálat
1elolytatását ajogszení helyzet helyreállítását biztosító intézkedésekérdekében,
a 2012, április hó 3, napján kelt X-B,14,1642. szám,6 határozatával elrendelte a Gyöngyöspata Község Onkormányzata

A Heves Megyei Kormányhivatal
2l2U

lenntartásában lévő Nekcsei Demeteí Altalános Iskola és Napközi Otüon
közoktatási intézménybenaz cgyenlő bánásmód követelményeire vona|kozó
rendelkezések betartásának vizsgálatára vona|kozó hatósági ellenőrzést.

Ugyanezen határozatával azonban a Heves Megyei Kormányhivatal az Egri
Törrénrszék előtt 12,P 20.351/2011. szám alatt folyamatban lévó polgári per
i,-._:erős befe,jezésérga megindított hatósági ellenőrzést a 200:l ér-i CXL. törvény
tK3I.) 169 F.§ (l) bekezdése alapján t-el is figgesztette,

A felperesi keresetlevél 2011. október hó

17. napján kerti]t iktatásla, a felperes

keresetleve]ének mellékletekéntcsatolta a 2011, szeptember hó 9, napján kelt
Vadászi Bálint álta] aláífi beszámoló terepmr,Lnkáról megnevezésűt okilatot is,
Ezen okirat a 2011, szeptember l-i eseményeket rögzíti, ezen a napon délelótr
keúlt megtartásla a tanévnyitó iinnepség a II.r_ alperesi intézményben,

A

törvényszék a tényállást a fe]ek előadása, Vadászi Bálint és Farkas János
ranírk vallomása. valamint a rendelkezésére álló okirati bizonyítókok alapján
állapította meg,

A

felperes módosított keresetében annak megállapításár kérte, hogy az T.r.
alperes lenrrtarlásában működő IT.r, alperesi iskolában a 2012-2013-as tanévben
indult első osztály kivételével a cigány gyerekeket a nem cigányoktól a 2004.
januér 27 -él követő idószakban a jogsérlő osáálybasorolással és az osztályok
térbeli elhelyezésével osztályszinten és az eltérő emeleti elhelyezésnek
köszönlretően t'izikai térben is jogellenesen elkülönítik, ide értve az iskolai
iinnepségeken és az ebédeltetésenvaló részvételtis. A felpeles annak
megállapítását is kér,te, hogy az alperesek az így elkülönített cigány
gyermekekr'ek alacsonyabb színvonalú oktatást biáositanak, mint az egyes

r
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6

évlolyamokon iévő párhuzamos nem loma összetételű
osztályokban tanuló
gyerekeknek
ideértve az oktatás tarta]mi elemeit és az

u.raronuái

rs.

A felperes annak megállapítását is kertc, hogy e sajátos ner, elési
igényű tanrrlók
oktatása során a jogszabályban biztositoiúál ráuurro.o,
az alperesek a.sajátos nevelési igényű runulókai"..iiryösszevonás
iJ)vetlcntil, míg
l:l:']:._:l:P

aZ lfl tí]nUlo ctgan; g;emtekekct közrercrrer
kilIönbö,,(etik

lncg.

A felperes annak megállapítását is kefie, lrog1, a cigán1. gyerekeket
.
etnikai
szátmazásuk alapjár közvetelten ctiszkriminaljiú
r,Jey'á ;"|.tözibe csak
olyan g; ernekckeL r esznek lel. .lk ikne( rni rokct r.iiru.;.
".^r, J"igo);k.'
,

A íélpereskötelezni kéfte az alpereseket a jogséfiés abbahaer,ásár.a
ós arra. hog1
a törvénl,szék az alpercseket egrben l iogsenci hel_, zei
m"g.riin,"té.e.. i,
kötelezze az á]tala összeál]ított cteszegregi.:iói ,.^ , esiJ"i,á;ái"i'

A

teLperes kerte-az aJpererek perkölrséeben tönénó
]] alatti ,iJp<r:. eló\c:z,rcj i- li r,

l)..o,sZa

Az. I.r.

miraszl:]js:: s

1] e:

kéne a felperes ker.eserének az elutasitásár és a lelperes
töíténő marasztalását (.1ó, sorszám uruni .r.iti,rit,;
i*,l,

.alperes
perköltségber1

A

11,1.

A

[elperes kercseLc részber atrpos,

alperes ugyancsak a felperesi kcfeset e]utasitáSát indítványozta.

I.

A Ptk,75.§ (1)

bekezdése értelmébena személyhez f,izódó.logokat
mindenki
lröteles tiszteletben tatani, e,jogok a törr,ény védelme
alan áilnaf,

A

Ptk.76 §-a kimondja, hogy a személyhez fűzódó jogok
sérelmet 1elenti az
egyenló bánásmód követellnényének a megsérlése is. ' '

enlőség előmozdításáról szóló 2003, évi

nevesíti, ezért ezen időponttól kezdődőe
megállapítását.

Egri Tijrvén}sZék
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1

A

2003, évi CXXV. törvény (Ebtv,) 20,§ (1) bekezdés c.) pontja alapján a
felperesi alapítvány rendelkezett kereshetőségi joggal a közérdek|i kereset
vonatkozásában.

Az AJkotmánybíróság már a 6 t/1992, AB határozatban kimondta, hogy az állan-l
mint közhatalom és mint jogalkotó köteles egyeniő elbánást biztosítani a
ter|iletón taftózkodó rninden szenrély számára, és cbben az összeliiggésben nem
tehet különbsóget közötlük.

hátrányos megkülönböZtetés visszaszorírását és az esélyegyenlőség
kiteljesztését 8 kőzösségi elv is szabályoáa, A közösségi joggal való
(]XXV,
.joghannónizáció n]cgtelemtésétszolgálta a hivatkozott 2003, évi

A

törvény megalkotása.

Magyarország Alaptörvényének XV. cikkének 4. bekezdése is kimond.ja, I,iogy
Magyarolszág az esélyegyenLőség megvalósulását kiilön intézkedésekke1 segíti,

A felpercsi kereseLlevél benyújtásának időpontjában még a Közoktatásró1 szólri
199], évi LXXTX, törvén_v volt hatályban, azonban 2012. szeptember hó L.
napján hatályba Iépett a Nemzeti köznevelósről szóló 20l 1. évi CXC. LöNény,
.:nelrnck 1 § (]) bekezdésébena jogalkotó a törvén.y céljakénthatáíozta neg.
:.]=], : i.iz]l-, ;le. e3;szét rz egl enló bánásmód is 1ratátozza uleg.

Ezen.jogszabál;i rendelkezések alapján vizsgálta érdemben a törvényszék a
felperesi kereseti kéreImeket,

A

szeméJyhez fliződó jog megsérlése iránt indított perben a polgári iigy
megítéléseszempontjábóI relevanciával a 1élek politikai tartalmír hivatkozásai
nem bírlak, a személyiségiperben a törvényszék csak a jogviszony megítólése
szempontjából ténylegesen is te]evanciával bíró jogi tényeket éItékelte,a felek
politikai taíallnílhivatkozásait figy,elmen kívüI hagyra.

A felperesi alapítvány közérdclai

keresete alapján megindrrlt polgári perben a
törvényszék a bizonlrításnak az Ebtv, 19,§ (l) és (2) bekezdésóben
meghatáIozott speciális szabályait alkalmazta, a fe]eket a 20L2. szepterrrber hó
25, napján mcgtadott tátgyaláson (34. sorszám alatti tárgyalási jegyzókönyv) a
perben érvényesülő speciális bizonyítási szabályok tárgyában megfelelően
tájékoZtatta.

A

perben a törvényszék arra is figyelemmel volt, hogy a 2007. január 1ró 1,
nap.lát követő időszak vonatkozásában az Ebtv. 2007, január hó 1. napjától
kezdődően hatályos jogszabályi rendeJkezései már kizárólag a közoktatás

t
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1

3

területén érvényesiilő speciális kimentési szabályok (Ebtv.28.§) Vizsgálatát
tették lehetóvé.

A

lelperes az áltaIa állííotLszemélyiségi jogséfiésrealapítottan 3
objektív
szankció a]kalmazását kérte a törvényszéktői, kéte a.logsJrtOs
alperesek által

történő megállapítását, kérte az alperesek kötelezését ajogsértés
abLahagyására,
egyben az alperesek köteiezését ajogséíésmegszüntetjsére is.

A

törvényszék ezen lelperesi igények vonatkozásában érdemi döntésének
ténybeli és jogi indokait külön-külön fogalmazta nreg.
II.
1,)

Joeellenes elkülönítés
4. perben különbözö

öss7eli]slesben hiratkoaak a lelck a szegreeacióra mini
b*rl",.,r,1,, azonban a személyisegi jogi perben ezen köznapi likJ"re, jlg;
meglelelőjének az alkalmazhatóságát yizsgálta a törvényszéi, a^
vizsgil{a,
1Togy az 1,r. alperes áital fenntaftot 11,r. alperesi iskolában jogellenesen
elkL önítették-e a cigány etnikai kisebbseghez tarlozó tanulókat a cieánv
etnikaj
k isebb.éghez ne.n ranozó tanulokró].

Az Ebtv. l0,§ (2) bekezdése értelmébenjogellenes elkülönítésnek minősü] az a
rendelkezés, amely a 8.§ -ban meghatározott tulajdonságai alapján
eeres
személyeket vagy személyek csoportját a velük összehasonlítharó
helrzetben
lévő személyektől Vagy személyek csoportjától anélkiil. hogy
iö^;;;
kifej ezetten megengedné, elkülönít,

^"

Az Ebtv. 8,§ -ában nevesített egyik védett ttrlajdonság a nemzeliséghez való

taftoZás.

Az

Ebtv, 27.§ (3) bekezdés a.) pontja érteimébenaz egyenlő bánásmód
köv_etelményének megséItésétjelenti valamely személy vagy
isopot jogelienes
elkülönítése egy oktatási intézményben, illetve ; orán U"iiit létrehozott

tagozalban, osztályban vagy csoportban,

Az Ebtv. 19.§ (l ) bekezdése éfielmébenaz egyenlő
megsértésemiatt indított perben a jogsérelmet

közérdekű igényérvényesítésre
jogosultnak kell bi

Egri TöívénySzék
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SZenVedő Személyt, vagy osopoltot lrátrány éIte és a jogsételrnet szenvedő
szeméIy vagy csopoft a jogséfiéskor ténylegesen vagy a jogséfiő leltételezésc
szerint rendelkezett a 8.§-ban meghatározott valamely tulajdonsággal.

Ugyanakkor az Ebtv. 19.§ (2) bekezdése éftelmében az (1) belrezdésben
foglaltak bizonyítása esetén a rnásik fe]et terheli annak bizonyítása, bogy
megtafiotta, vagy az adott jogviszony tekintetében nem volt köteles megtartani
az egycnlő bánásmód követelményét.

Miután a jogellenes elkiilönítés nélkti
tény]eges, az elkii]önítésre irányLrló ak
indokolt, hiszen a jogellenes elkülönítés
lz érintett szemell.t l a3y csopol1ot.

bizonyílási cljárás alapján aa állapította meg, hogy
köZéídekű kelese|et előterjesaő t'elperesi alapítvány bizonyítási
kötelezertségénck eleget tett, ugyanakkor az alperesek nem bizonyították a
felelősség aló]i mer-rtesülésiiket eredményező körülményeket, azt, hogy az
eg,venlő bánásrr.ód követelményét megtaltották vagy az adott jogviszon;
tekintetében ara nem is voltak kötelesek,

A törvényszék

a lelolytatott

ioEr ;z

I.r, alperesi önkormányzat áhal lénntafiolt IT.r. alperesi iskolában a
tartozás mint védett tu]aidonsás alaoián
cisánr nemzetiséshez való
közvet]eniil hátránvosan me úlijnböZtetlék_ iosellenesen elkülönítettek
tanulókat az alábbiak miatt;

A törrényszék elvetette az alperesck azon hivatkozását, amely aá célozta, hogy
tigyelerlmel a 201l. évi CL)LXIX. töNény l1.§ (1) és (2) bekezdésében
foglaltakta is a II.r. alperesi intézményjogszerűen nem vezethe|e|| nyilvántartást
a ranulók esetleges nemzetiségi származásáró], így a cigány tanulók nemzetiségi
származásáról sem, ezért a nemzetiséghez taItoZáS mint védett trrlajdonság
vonalkozásában nem is leheteL| ismelete,

Bár a polgari perben szakértői bizonyítás 1efolytatására nem kerltlt sor, azonban
a törvényszék rendelkezésére állt a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok
Országgyűlési Biáosanak 2011, április hó 19. nap;án kelt vizsgálati jelentése,
va]amint 201 1. december hónapban kelt utóvizsgálati jelentése,

Egri Töruénvszék
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Az

alapvető jogok biztosa 15, sorszám alatt küldte meg a törvényszéknek a
Nemze|i és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyiilési Biztosának NEK-35ó/201 1.
számir ós NEK- 1 145/201 1,számú jelentéseit.

Az

megelőzően a
alap jelentésbőJ kitűnik, hogy a vizsgálati jelentés elkészítését

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosának munkatársai
ténylegesen is megtekintették a Il.r. alperesi iskola osaálytenneit, 1ehetőségük
volt hospitálásla és iratok tanr-rln,iányozására és Molnár Károly iskolai igazgató
számá,a is biztosították, hogy a I1.r, alperes kifejthesse áliáspontját. A vizsgálati
jelentés rögzíti, hogy a llr, alperesi iskola igazgatója előadta, hogy a
beiratkozási sorend véletlenszcrűsége határozza mcg azt, hog,v e$/ adott
gyermek melyik osztályba kerüI, a kol,ábban beíIatott gyemek az a, osztá],vba,
rníg a többiek a b, osztályba.

A vizsgálati jelentés súl},ozott szempontrendszer alkalmazásár a1 azt r izscalta.
hogy az osztáll,basorolás ezen módszere ralójában a cigán1 .z:rm:z:.u
g,vermekek elkülönítésének az eltidésétszoIsá]ta-e,

A

vizsgálati jelentés abbó1 indult ki, hog1 cigán1 származású tanulónak azr
tekintette, alri a súlyozási besoro]ás alapján legalább 2-,1, szenrpontnak is

megfelelt,

Ezek
-a
-a
-a
-a

a szempontok az alábbiak voltak:

ianulo es éde.ar;ja tezelikncle.
tanuló halmozotran hátrányos hell,zere,
tanuló tén)leges lakóheiye,
tanuló keresztneve.

Azt, hogy ezen a tanulók esetleges cigány származását alátánraszró szempontok
alkalmasak voltak a vizsgálati jelentéS által kiválasztott vizsgá]ati módszerrel
összefliggésben az elémi kívánt cél értéke]ésére,alátámasztotta az első fokír
eljárás során meghallgatott Vadászi Bálint és Farkas János taaúk vallomása is.
Farkas János, aki 2006. és 20l0. között a Gyöngyöspatai Cigriny Kisebbségi
Önkományzat elnöke volt, tanúkéntimeghallgatása során (34,sorszám alatti
tárgyalási jegyzőkönyv) egyéfieiműlen úgy nyilatkozott, hogy a községben
köztrrdomású tény, hogy a helyi lakosok köziil kik a cigány származásúak és kilt
nem.

Egrl Tölvén},sZék
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Farkas János tanú írgy n,vilatkozott, hogy a községben vannak tipikrrs cigány
nevek és azt is állítotla, lTog;, még a legkisebb gyelmekek is fudjak melyik
utcában 1aknak rotr-ia származású gyermekek a községben,

alperesek tagadásával szen-rben az alábbi bizonyítékokértékelésévela
rön,érryszék azt állapírotta meg, hogy a ILr, alperesi intézményben tanuló
gy".ek"k ,,élt a cigány nemzetiségl.ez való tartozásáról, mind _az_ l,r, alperesi
irrkor,rr]ányrut, lr-rinr iskolalenntarló, mind a 1I r, alpercsi iskola törvényes
képviselője kitejezetten trrdomással hírt,

Az

Tl.r, alperes a tön,ényszék tclhívására 15, sorszán alatt csatol] különböző
okirati bizonyítékokat. többek között 15/4,sorszám alalt azt a helyszíni
elLellőrzésről i'elvett jegyzőkcinyvet, alnely az Oktatási Hivatal 2007,május hó
31 nap3án a TI.r. alpeieii intézményben tett helyszlni el]enőrzósról készült,

A

A

halósági ellenőlzés többek között az egvenlő bánásmód követelményére
vonatkoz; íendelkezésekbcn foglaltak megtartásának elLenőíZésétiS cé]o7ta,

A helyszíni cllenijrzéslő1 fe]vett jegyzókönyvet
az időpontban a 1I

u::

::].

r

aLáír,ta

Molnár Károly, aki ebben

alperesi iskola igazgatója volt,

szi:l ;,]errjizjsrő1 iilr

ett jeglzőkönlr

E, o)clalát \Iolnirr Károly

:s,ti :lg;z=a;er kuJ.ón is aláirta

télvett jegyzőkönyv 8, oldala 3 Iovatot tartalmazott,
taría|Áazta az osztályok megjeltilését] az egyes osztál),ok létszáüát, vaJamint az
egyes osztáiyokban a toma ranultik becsült létsZámát,

A helyszíni ellenőrzésről

AnyilatkozattanúságaSZeIintosztályonkéntkl-ilön-kiilönleltüntetéSIekerüit,
hogy az egyes osztályokban mennyi

a

roma tanultik becsülr száma,

összesített adatok alapján az állapítható meg, hogy 2007, májrrs hó 31,
napján a II-r, alpcresi iskolának 221 tanrrlója volt, amelybői a roma tanulók
becSiilt IétSZáma 106 volt,

Az

során a 1Lt, alperesi iskola korábbi igazgatója, jelenlegi
igazgaróhelyettese Molnár Károly azt adra eIő, hogy ezen adatokal nem az
iikoia,,1"- személy szerint ő szolgáItatta az e]lenőrzéssel összeliiggésben,

A bizonyítási eljárlrs

azonbanatörvényszékaIl.r.alperesezeneIőadását.életszeriitlerrnektaláltaés
e]vetette.

Nlir-rtán a jegyzőkönyvből egyérteJmúen kitúnik, hogy a hatósági ellenőrzést
lefol),tató öiárási Ijivatal a helyszínen, a II r, alperesi intézmén),ben íblytatta le

EgriTörvén}Szék
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a konkét vizsgálatát, a töIvényszélr azt állapította meg, 1rogy a jegyzőkönyv 8,
oldalán közölt, az cgyes osztályokla vonatkozó konlrét adalokat csak a Nekcsei

Demeter Általános ]skola

és Napközi otthon

töíVónyes képvisclőjc

szolgáltathatta, ami egl,értelmiien azt íámasztja alá, hogy a l1.r. alperesi iskola a
cigány nemzetiséghcz tatozó tanulóinak, ha nem is a va]ós, de vélt iélszámár-ól
ezen vélt védctt tulajdonságuk alapján tudomással bírt, hiszen hatósági
ellenőrzés során ene alapítottan adatot is szolgáltarott.

Bfu az I r alperes 46,sorszám alattj elókészítő ilatátran éIte]meztc az T.r. alperesi
önkományzat törvényes képviselőjénck, polgármesterének Jul,Lász Oszk/rrnak a
személyes meghallgatása során előadotl kél konkét kijelentését,azonban a
törvén,vszék az l,r, alperesnek az ezen két ki,jclcntósrc vonatkozó.jogi és ténvbeli
érlelmezésérnetn fogadta e1 az alábbiak nlatt;
Juhász Oszkár az Lr, alperesi önkornlánlzat polgárnlestele a
28, napján Inegtartott táIg},aláSon tetl érdemi n. ilatkozatot

]0]]

rebruál

hcl

Oszkár törr ór,ir es képriselő ezen a :árg1:1:_so- e: , iali::: :: ..
kérdésle,hanen ibll amatos nri]arkozata sorall ál]l.ol §.: dLriso- E=lle-z:.
kilejezetten kér,re jegl.zőkönlr be ibglalni. hog1 az iskolában a Listiát cigán1
gyerekek ma.jdnem megöhék, illetve hivatkozon arra, hogl a roma szarmlzasú
JrrL,Lász

pedellr-rsnak megszűnt az iskolában a jogviszonya és helyére ugyancsak cigány
számazásír pedellust kíván a]kalnazni az 1.r. alperesi önkormányzat,

törr,ényszék rnegítéléseszelint az T r alpeles 46, scrrszárr alani előkészitő
iratában utólag adott ugl,an eglfalta jogi énéke]éstJuhász oszkal, ILrn.n}.s
képviselő ezen két ténl állításár al összefiggésben_ de az oit i-tt hi1 3I\!.z.j_.!,..:
nem bizonyította, ugl,anakkor a tönén}szék megítéléseszerint ezel :.,,,"_:...
hivatkozások életszerűt]enek is

Á

A törvényszék álláspontja szerjnt
l.r. alpere.i önkormin; zat

p.-,

é]etszerűbb az a rrregközelités, miszerint az
g,árme"tere i. a
alperesi iskola bizonyos

llr

tanulóinak vélt cigán1, nemzetiséghez való tartozása alapján, ezen védeL|
tulajdonságuk alapján nyilyánított Vélemén}t,
Miután az Ebtv. 8,§-a szerinl nem csak a yalós. a tényleges ismcreterr
ténvállást. a fentiek miatt megállapítható. hogy aZ EbtV. 8.§

e.

uló

tiában

Egli TörVónyszék
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A jogellenes elkülönítéssel összefuggésben az alperesek sem az általános, sem
pedig a közokratás (köznevelés) ter|lletén éNónycsülő speciális kimentési
szabályokra (Ebtv 28.§) nem hiva|koztak, ugyanis álláspontjuk szerint az egyik
tijn ényi feitétel, a hivatkozott védett tulajdonság alapján lennálló
összchasonlítható ITelyzet a lelperesi alapítvány részéről nem nyert bizonyítást,

Ezen alperesi állásponttal szemben azonban a törvényszék arra az áiláspontra
helyezkedett, hogy a felperes valószínűsítési(bizonyítási) kötelezcttségének
teljes ménékbeneieget tett, ezéfi a perben érvényesülő speciális bizonyítási
szabályokra is figyelemmel sikeres alperesi kimentés hiányában a jogellenes
elkülönítés megállapításáIa soI kerülhetett,

A jogellenes elkülönítés lényéttámasája aIá az oktatásj Hivatal á]tal 2007.
május 1ró 3l. nap;án felvett jegyzókönyv is. A hatósági ellenőrzés tárgyában
fe]Vett és a ll,r, alperesi isko]a akkori igazg.rtója által a]áírt jegyzókönlw az

egyenlő bánásmód megtartásával összefüggésben tett megáJ.lapításaináI rögzíti
az intézménryezető azon előadását, nriszelint a Ioma tanulók nagyobb arányban
tatlulnak az a. b, d jelű osztályokban, ami ugyancsak azt támasztja alá, hogy a
ILr, alperesi intézmény. a gyöngyöSpatai Nekcsei J)emeter A]talános Iskola és
\apközi Oíhon igaz_satója tudomással bírt az egyes tanulók vélt nemzetiséghez,
: ;i:::l,, :e.,,nzelis jghez r eló tanozásának a ténlél-ó1

A

bizonyítási eljárás alapján a törvényszék aá állapította meg, hogy a I[.r,
alperesi iskola az általa alkalmazott 9!44ly!4§q9lé§§_a1 összefiiggésben
különítette el jogellenesen a cigány etnikai kisebbséghez tartozó tanulókat az
ezen etnikai kisebbséghez nem tafiozó tanulóktól az alábbiak miatt:

Miulán a töívényszék a felek egyező előaclása alapján megállapította, hogy a
2012-2013-as tanévben már csupán egy első osztály indult a llr. alperesi
iskolában, ezen elsó osztály kivételéVel állapitotta meg a 200,1, januál hó 27.
napját követő időszak vonatkozásában a jogellenes elktilönítés tényét.

A törvényszék megítéléseszerint

az oktatási Hivatal 2007. május hó 31 . napján
kelt helyszíni ellenőrzésról 1'elvett jegyzőkönrye, valamint a Nemzeti és Etnikai

I(sebbségi Jogok Országgytílési Biaosának vizsgálati, illetve utóvizsgálati
jelentése alap,ján az a megállapítás lehető, hogy 2004. január hó 27. napjátóI
kezdődően kialakult a.jogellenes elkülönítés a II.I. alperesi iskolában.

A

íéntírt gkirati bizonyítékokban meghatározott] aZ egyes oSztályolca lebontott
létszámadatok alapjan a törvényszék megítéléseszerint egyértelműen ez a
megállapítás tehetó,

Eg.i Tö.vényszék
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A bizonyítási eljárás

során az I.r, alperes csatolta a Segédtábla az első osztályír
beírásához
megnevezésű hivatalosan rendszeresített
lotmanyomtalVány oknak
egyes
vonatkozásában kiállított
másodpéldányait.

tanulók

az

évek

Ezen okirati bizonyítéktafialnra, valamint a II l_ alpetesi törvénycs képviseiő
előadása alapján az állapítható meg, hogy az Oktatási Hivatal helyszíni
ellenőrzését követően a TT.r. alpcresi iskola az általa objektívnek taftolt ezen
osztálybasorolási módszeft alkalmazta.

Az ezen osztálybasorolási

tr-iódszer tényleges alka]mazása tekintetében tett TI.t.

alperesi tényállírások va]óságtanalma a bizonyítási eljárássa1 összefuggésben
nem kérdőjeleződött meg, ennek eilenéte az alábbi ténl,beli és jogi irrdokokra
alapítottan a törvénvszék az oszrál1 ba sorolással összefliggésben a joeellenes
elkülönítést mégiS megállapította,
tör\,énYSZék iogi álláspontia szerint a joeel]enes el\l]ö1l:é! l:r: '..=.::,;.
ezen elkülönítés minden akrrr itást nélkülózó tinnt:násir :L is n;lr a,...,_. . ez::.
]
ó1 fisserlcnü] kialakLrir. r eieilenszer*
iaz a]peresek az

lA

esetleg

ani,

A

édekezését.hogy a szándékrrk
ellenére kialaktrlt etnikai alapir elkülönítés tén} ét nem jslrrerhették iel és arurak
megszűntetése érdekébenmár csak emiart sem tehettek konl,rét l.]péseker_
ttg,vanis a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országglri]ési Binosa á]tal
törvén_v-szék nem tbgadta el az alperesek azon

i,

e]kéSzítettvizsgálati és rrróvizsgáiati jelenrés olran konkrét rén;beli és
számszaki megállapításokat tett, hogy amenrr.viben az alperesek szándéka
ellenére megvalósult jogellenes elkülönítés megszüntetése érdekébenkonkét
intézkedéseket kívántak volna tenrri az alperesek, ezen intézkedésekmegtéte]ére
aZ alperesek lehetősége nem vitásan íénnállt.

A

hivatkozott utóvizsgálati jeientésből is kitűnik azonban, hogy a kialakult

l]elyzet megszüntetése érdekébenaz alperesek nem tettek érdemi intézkedéseket,
emiatt terjesáette eIő a közérdekű keresetet a tblperesi alapítválry,

rényleqes fenntartásával összeliiqgésben állapította meg.

Mivel az alpelesek az esetleg szándékuktól íiiggetlenül kialakult ún. spontán
szegtegáció ellen nem léptek fel, figyelemmeJ az ENSZ Emberjogi

Egri Tüvénys7ék
12,P 20.351/20] 1/47

Szárn

]5

Főbiziosságának 19-es sziimú, a laji eLkülönítésről és apparthcidről szóló
általános {ádásában loglaltakra a jogsértést ezen, a jogelienes e]különílés
minden aktivitását nélkülöző fenntadásával iS megvalósították (Debreceni
Ítélőtábla Pt.T.20.683/2005.)
2.)

alapján a törvényszék azt állapította meg, hogy
a felpeiesi alapítvány az Ebtv, l9.§ (l) bekezdésében rr-reghatározoft bizonyítási
kóteiezettségének evontatkozásban iS eleget tett, a jogellenesen elkiilönített
cigány nemzetiségii gyemekek részérea ILr, alperesi iskola alacsonyabb
oúatási színvonalat nyújtott, ezáltal őket hátrányosan megkiilönböZtette,

A lefolylatott bizonyítási

elj árás

során a ILr, alperes következetesen tagadta a jogellenes
elküiönítés tényét,azt, azonban nem Vitatta, hogy aZ egyes osztályokban
áIláspontja szeiint kifejezetten szakmai Szempontú, közoktatási-köznevelési
ö.rreíiiggések alapján, de eltéró tatlalmú oktatás valósult meg,

Az első íbkíteljárás
-"giö".iítérű

-\ pelTe \ onatkozó speciális bizonyítási szabál,r,ok alkalmazásáva] az alperesek
:z öket megillető rónénl,i kirnentési lehetőség alapján élhettek rolna azon
eljárÁjogi joguktial, hog1, bizonyítják, hogy ezen, álláspontjuk szerint
..an-uiúg lndokolható tartalmi különbség ténylegesen nem eredményezett
alacsonyabb szintű oktatást aZ éIintett gyemekek vonatkozásában,
minősiil az
nem minősülő, látszólag az egyenlő

Az Ebtv. 9,§-a értelmébenközvetett háfuányos megkülönböáetésnek
a

közvetlen hátrányos megkiilönböztetésnek

bánásmód követelményének megfelelő rendelkezés, amely

a

8,§-ban
meghatalozott tulajdonságokkal rendelkező egyes személyekeL vagy csopofiokat
lénlegesen nagyobb arányban háhányos helyzetbe hoz, mint amelyben más
összehasonlítható helyzetben lévő személy, csopofi van, vagy lenne,

A közoktatásban (köznevelésben) éruényesülő speciális töruényi rendelkezés az
Ebtv 27,§ (3) bekezdés b.) pontja éíelmébeoaz egyenlő bánásmód

követelményének megséítésétjelenti kiilönösen valamely személy vagy csoport
olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer
vagy intézménylétesítése,ferrr-rtartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott
sza]imai követelményekben meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai

szabáIyoknak és mindezek következtében nem biztosítja a tanr"rlmányok
folytaiásához, az állami vizsgák letételéhez sztikséges az általában elvrirható
fetkészítésés felkészülés lehetőségét,

Egri Törvényszék
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I1,r, alperesi iskola által nyíútottoktatás színvona]át a tanulók tanulmányi

eredményei, saját képességeikmellett
lakókömyezetükben

az őket a

érő egyéb batások is meghatározzák.

Az iskolai oktatás színvonalát emellett az intózmény tárgyi
is étintik, esetleg osztályonként küllönböZő

családjukban

és

ós személ),i leltételei

méItékbeI1,

Az

alperesek az őket megillető törvényi kimentési lehetőség alapján
indítványozhatták volna taniigyi igazságüg,i szakértő kirendeléSét, aki
valamennyi, a ILr, alperesi iskola tárgyi és személl,i léltételét,va]amint az
oktalás tarlalni eiemeit osztál1,onkérrt megvizsgálva. valatnennl i szeinponl
együttcs, egységes, komplex éfiékelésével
állást fo_s]alhatott volna abban a
kérdésben, hogy a TLr. alperesi iskolában aZ érintett g.venaekeket hátráll}os
módon megkülönböáetik-e azzal. llclgl részrikrc a]acsonrabb oktatási
színvonalat nvújtanak.

A perben alkalmazandó speciálrs bizonr irá:i

okr: i-l!\.13.],-,3 :_i._:]i :
t'elperes valószíniisítési(bizonritási) koteiezenséEenek eie:el:::, .l:.,.]1:\\!:
az alperesek a kimentési bizonlítás r onatkozásábal a sza§erű-sb.:]
igazságügyi taniig},i igazgatási szakénő kirendelését nem inditr ánr ozták a
töívényszék a bizonyítatlanság következrnényét ezze1 összefliggésben az
alperesekíe hárította és megállapította azt is, hogy ugyancsak 2004 január hó
27. nap]áIól a jogellenesen elkülönített gl,ermekekr-rek aiacsonyabb oktatási
szín!onalat nl,úrjtva őket hátrán1.osan is megkiilönbözlet|e az Lt. alpeIe§
szabá1l

lerrntanásában nrilködó TT.r. alperesi iskola,

r:

a

közoktatásban (köznerelésben1 doJeozó joealkalnlazók.
iiskolaitazgrtók r;gr tanárok reszéről felmerij] az az igén1 . hosr a haLmozonan

(Amennriben

s íélzárkózatásáI az eddiginé1 ma_sasabb
<kal összeliiggésben is csak a jelenleg is

hozhatnak meg bámel1,
veru-ri az Ebtv' jogellenes

eretei köZött

1

elkülönítóst szabálvozó törvényi

reno.,i:1:!To"

3.)

iogséfiéSbíIóság által töIténő megállapítáSát.
a.)

A

törvényszék nem állapította meg, l-rogy a sajátos nevelési igényű tanr-rlók
oktatása során a jogszabályban biztositottnál többszöIös osztályba vonás
következtében az alperesek ezen tanu]ókat közvetlenül, míg az itr tanuló cigány

EgliTöí!éry,szék
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sl,árfiazáSil gvelmekcket köZVe|eltcn 1negkiilönböáették

a

TT.I. alperesi

iskolában,

A lelolytatott bizonyítási eljárás alapián
az Ebtv, 19.§

(

a törvényszék azt állapíLolta meg, hogy

l)bckezdésébenmcghatáíozott bizonyítási kiltelezcttségének a

lelperes eLekirltctben nem teLl e]eget,

A

perben szirltc kizárólag

az etnikai

alapú jogellencs elkrilönítéssel

összeltlggósbcn előterjeszLett tilpelesi kereseti kér,e]mck vonatkozásában vert t'e]
étdcmi bizonyítást a tiirvérryszék, ezen rrtóbbi a jogsénésbílóság által töfiénő
megállapítását célzó 1'elperesi kereseti kérelem vonalkozásában a törvényszék
arla az álláspontra helyezkedet|, hogy önmagában a Nemzeti Etnikai éS
Kisebbségi Jogok Országgyirlési Biztosa által elkészílett ós a tön-ényszék
rendelkezésóre álló vizsgálati, valamint utóvizsgálati jelentésben loglaltak neln

szolgáltak kellő alapul

a

t'elperes bizony,ítási köte]czcttségének

a

megáJlapithatóságáva1 ilsszefliggésben.

Ezen felperesi kereseti kére]em vonatkozzísában sem tanúk meghallgatásáfa, sem
egl,éb bizonliLási cszkcjz a]ka]mazására nem keriiLt sor. a törr,,ényszék ir
iendelkezésére á]]ó bizor-Lr.,ítékok alapjál evonatkozírsbarl a jogsórtés
:-::: .:::...:_: :e::: ]:,o,1 lehetiisjlrei. ezért a té]peres1 ezen keresetet
a -::s _.]-:,
b,)

A

törvényszók megítéléseszerint a TT.r. alperesi iskola iskolai iirrnepségeivel
összefiiggésben sem volr indokolt a jogellenes elkülijnítés megállapítása,
Evonatkozásban a törvényszék rende]kezésére kizárólag egy, a 20l1. évi
tanévnyitó ürrnepséggel összefliggésben elkészíLetr,.Beszámo]ó terepmunkáról"
ntcgncl czétit okirrt a lt rende]keze.rc.

A törvényszék

bizonyítékok alapján arra a meggyőződésre
jutott, hogy bizonyítási köte]ezcttségének a leiperesi alapítvár-ry atekinletben
scm tudott eleget tenni, nem bizonyította, hog1, az alpcrcsek az egyenlő
bánásmód tilallnába iitköző módon az iskolai iinnepségeken jogellenesen
elkiilönítették volna a már hivatkozott vécietl tulajdonságuk alapján az eg5es
tanulókat.
a rendelkezéséreálIó

A

lélperes ezzel összeliiggésben setr-r ajánlott íéltovábbi bizonyítást, a
rendelkezéséreálló bizonyítékok aiapl án pedig a törvényszék azt állapította
meg, hogy,a blperes az Ebtv. l9,§ (1) bekezdésében meghiltározott bizonyítási
kötelezettségének etekintetben sem tudott eleget tenni,

Egri 'l orvényszék
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c.)

Az ugyanezen védett tulajdonságra alapított j ogell enes elkülönítés a IT,r alperesi
iskola ebédlőjében megvalósuló étkezésse], ebédeltetéssel összefiiggésben setn
valósult meg,

a

törr,ényszék a íélper-esczen kereseti kéte]mót is elutasította.

Evonatkozásban a törvényszék ellogaclta a IT.r. alperesnek az ebédlő tényleges
méretérevonatkozó ténybcli előadását, atlelynek flgyelembevételével a már

hivatkozott védett tulajdonságon alaprrló jogellenes elkülönítéS netn volt
megállapítható.

Az ebédeltetésscl, r,alamint a tanévnyitó Llnnepséggel kapcsolatban előteljesztett
lelperesi kereseti kérelem vonatkozásában a Nemzeti éS Etnikai Kisebbségi
Jogok Országglűlési Biztosának vizsgálati jelentése seln állapított meg
jogsértést. a tanévn.vitó l-innepségge1 kapcsolatban pedtg kifetezettcn azt a
mcgállapításL tette, hog}, az isko]a igazgatójának érreléseeilbgadiitti
megkiilönböZtetés nern állapítharó

r-treg

d.)

to11,ényszék azt állapította n-reg. hog1 a togellene.en eLk,:]liL i.-| _-}.;,]::\:\
részéreug.van TI.r. alperesi iskola alacsonlabb okratási szinronalar nlujton.
hátrán,vos
ezáltal őket hátrányosan megkiilönböztette, azonban
megkiilönböZlerés nem ét-vényesült az itszásoktatással összeliiggésben, az
eyonatkozásban e]őteiesztett keíeSetet a tör\,,ényszék mint alaptalant utasította

A

ez a

el az alábbiak miatt:

A

i-elperes ]7, sorszám alatti eiőkészítő iratában részletes ténrbe]i elósdási tetlezen kereseti kérelme vonatkozásában és előkészirő rrarához csarolia r II.:

alperesi iskola akkori igazgatójának 2011. július hó
tajókonatj.rrak r rdsodpéldíln} JI :5.

A törvényszék a t'elperes

li

naplán kelt irásbeii

ezetr kereseLi kérelméle1összefuggésben azt állapítotla

meg, hogy a ILr, alperesi iskola tön,ényesen |ámasztotta azt a leltételt tanu]ói
számára, hogy,a iestnevelés óra keretein belül megszen,ezett úszásoktatáson a
tanuszodában az úszólélszereléssel rcndelkgző !41qlQk vehetnek Iésá.

A

jogi álláspontja szerint nem a ILr, alperesi iskola

köte]cs
biztosítani, hogy tanulói ténylegeserr is rendelkezzenek úszófelszereléssel,
rrgyanakkor a 1'elperes aá nem bizonyította semmilyen módon, hogy ténylegesen
is ílszófelszereléssel rendelkező és ezen úszól'elszelelés bifiokában a testneve]és
órán az iskola tanuszodájában úszni szándékozó valamely tanulót a már
lriva|kozott védett tulajdonságával összeftiggésben, vélt cigány nemzetiséghez
lafiozáSa miatt megakadályoztak volna a |anuszoda úszás céljára rörténő

törvényszék

1rasználalában,

Egri Tör!é.],szék
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A bizonyítási

eljárás során a 1élperes tanubizonyítást etekintetben nem ajánlott
1é], aZ általe csatolt, hivatko7ott okirati bizonyítékokkal pedig az Ebtv. 19,§ (1)
bekezdésébcrl neghatároZott bizonyíLási kötelezettségének ]1em tudott eleget
tennl,
e.

)

A

tijrvényszékelutasította a télpcres azon a .jogsórtés megállapítása irárrti
kelcsetét is, amcly annak megállapítását céJozta, 1Togy a cigány származású
gyerekeket ctnikai származásrtk alapián közvetetten diszkriminál.ják azzal, hogy
a napközibe csak olyan gyerekeket vesznek t'c], akikrrek mindkét szülője
dolgozik,
Gyijng),öspata Község Ónkormálryzatának Képviselőtestülelc a 2011, december
hó 19. napjár] megtaflott ülésén Dl,, Mátyás István megbízott jegyző javaslata
alapján a l3 E/201 1. (Xil, l9.) szárliú határozatával visszavonta korábbi 89/l996.
(X,17.) számúr határozaLát, ameJybcn arról dönlött, hogy a napkijzi otthonban
azokat a tanulóka| vcszik fel, akinek az édesanyja munkaviszonyban á11,

\z

ezen képr iselőte5tületi l-ilésről télvett jeg}zőkölyv tanúsága szetint Dr,
'.:, -- ,,,.,_r- l-,, ':.,. ,, a clönléSt t-negelŐzően elöadta. hog1, a
<::. _.:_o::s:i:,:; xoiaabi haiálozare a konnánl hir atal törr"én_vességi észrevétcle

',1,]_

szerint tön énr sértő volt,

A

Löwónyszék a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján azt állapította meg,
hogy az Ebtv. 9.§ alapjan a közvetett hátrányos megkülönböztetés megállapítása
nem indokolt, aZ Eblv. 19 § (1) bekezedésénekalkaLmazásával összefuggésben

a

nen

bizonyította. hogy az általa hivatkozotl Védett
tulajdonsággal rendelkezó személl"eker ezen rendelkezés lényegcscn nagyobb
arányban hozta hátrányosabb helyzetbe mint amelyben nTás összehasonlítható

ugyanis

lelperes

helyzetben 1évő szeméIy volt, van vagy lenne.

Ezen utóbbi kcreseti kérelemmel összefuggésben scm ajánlott í'el a lelperes
önál]ó bizonyitásl. eZéri alaptalan kelcSetét etekintelben iS clutasította a
törvényszék.

lv.

Bgd Törvényslók
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A törvényszék

s7ám

a t'c]peres keresetével egyezően a jogsértésmegállapítása

az alpcrcseket a

Ptk.8,1,§ (1) bekezclés b.) pontja alapján
jogsértésabbahagyására is kölelezte.

a

nellett

megállapított

Ezen általános jellegű objelrtív szankció azonban közvetlen véglehajtás alapjául
nem szolgálhat, eZéfi a felpergs a jogsér,tő helyzet megsziillietéséreis kérte
kötelezni aZ alpereseket,

v.
A sérelmes helyzet

rr-regszüntetése iránti obiektív szankció
(Ptk,84.§ (1) bekezdés d.)

A

felperes az ál|ala séIe]n]esnek tanott hellzet megsziintetése iránt ol1an
kelese|et terjesztett elő, amel1 elonatkozásbgn konkrét ngraszla]ási: r:ár:;,r:ir \
jog5értésmegsztintetésének rnódjáról rendeikez,-1 i:jle:: :erielk:zj: :z: . : \ ::
13.§-a alapján végrehajrható okirat kiállításána.t

aiapl::

.z.._str_i:

Abban az esetben, ha az isko]ai tanulók haLiánl os i],1.g{Ll!inbLizie.:i3 kL.Z_.]=
viszonyban alakult ki a polgári j og a maga szabái1 ozási rendjer el nen a]kalnas
a szegregáció felszámolásának, megszüntetésének módjáról rendelkezni. A
hátrányos megkiilönböáetés megszünteLéséhez szükséges intézkedések
meghozatala a közjog szfélálába tarlozik, azaz a kiaIakult jogsórelen-r kizárólag
közjogi eszközökkel szüntcthető meg, (BI)l']0l0 309.)
tOn,énlszék a letblltatort bizonl itási eljál,ás alapján arra a jogr á]]áspolrr:
l hel,"-ezkedett, hog), a I1 r. alperesi iskola tanuloir:k ]l:ir=l .,_,.
j nregküLönböaetése nerr-r kózjogi r iszonl,ban al3ku]t ki. Gl cin_l1ösp:,a
' 'községnek egyetlen általános iskolája a Nekcsei Demerer Altalános Isko]a.s
Napközi Otthon, konkrét közjogi. I.r. alperesi önkormánl zati képr iselótestiileti
döntésre nincs sziikség ahhoz, hogy a 11,r, alperesi iskola áltai a]kalmazon
osztálybasoroiás t'enntarrásával kialakult jogellenes elkülönítés tén.vlegesen is
megszünte|ésle kerülhessen, ezért a törvényszék a jogsénésmegszúntetésének
módjálól is döntött, kötelezte az l. és ll,r, alperest, hogy a nulasztásuk fol1tán
kia]akult, a löruényszék által megállapított jogsértő helyzetet az ítéletjogetőre
eme]kcdésétkezdődó tanévtól kezdődően akként szúntessékmeg, hogy a cigány
etnikumhoz tar|ozó és az ezen etnikumhoz nem taltozó gyermekek jogellenes

A

elkiilönítését klzárő módszer1 alkalmazzanak

az

osztálybasoro]ással

összefuggésben,

A ILr,

alperes korábbi igazgatója Molnár Károly adta elő a bizonyítási eljárás
során, hogy az Oktatási Hivatal által javasolt másik osztálybasorolási módszer a
tanulók nevének A,B,C sorrend szerinti lrgyelembevételénalaprLlt, ezen

Elari TórYényszék
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objektív jellegű, ezért ennek
módszer nem vitásan teljes méfiékben
törvényes osztáIybasorolásra,
alkalmazására objektív alapon szolgálhat

a

vI.
szankciól
jogot elvezü ügr ben a leIoeres lz tlbjeLtir
z<si
kölrsegleljcgl
trirgyi
A
is,
ilanr<ció, a káneriLés clkrlrnazását
,^il,iu,
*,u,
nem
mellctr
alLalmazása
roulr eielér el mcgállapilotl, l'eljeglzetL
a
I1., itl.,.k."n,,*,égére figl eIcmmcl

M rendelet

14, §)

áilapította meg.
Eger. 2012, december hó 6, napján
Dr. Román Tamás s,k,
törvényszéki bíró

