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A MAGYAR rcÖzrÁnsnsÁc NEVÉgeNl
A Debreceni Íte6táola a Dr. Farkas Lilla ügwéd (1093 Budapest, Lónyay u. 34.
III|LL.) és a Kárpáti, Margitics és Gacsályi Ügwédi Iroda (1055 Budapest,
Stol!ár Béla út 22.) által képviselt Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekeknek
AlapíWány (1114 Budapest, Baftók B. u. 49.) felperesnek - a Dr. Balatlnácz
Gábor Ügwéd (3530 Miskolc, Hegyesalja u. 5. fsz.l.) által képviselt Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormányzata (3525 MiskoIc, Városház tér 8.) alperes ellen
egyenlő bánásmód követelménye megséftésénekmegálIapítása lránt indÍtott
perében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 13.P.21.660l2005| L6. számú
ítéleteellen a felperes által 20. sorczám alatt előterjesztett fellebbezés és az
alperes áttal Pf. 3. sám alatt e!őterjesztett csatlakozó fellebbezés folytán
meghozta a következő

ítéletet:
Az ítélőtábla az elsőfokú bíroság ítéletétrészben megváltoztatja, megállapítja,

azal az intézkedésével,hogy az általa fenntartott
Butgánöldi Átalános és Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Iskolának az
Erenyői Altalános Iskolával, illetve a Kuti István Altalános lskolával;
Komlóstetői Ákalános Iskolának a Fazola Henrlk Átalános Iskolával;
Selyemréti Áttalános és Magyar-angol Két. Tanítási Nyelvű Iskola és
Városi Pedagógiai Intézetnek a József Attila Altalános Iskolával
való igazgatási és gazdasági integrációjának 2004. július l-i időpontjában
elmulasztotta a beiskolázási közet tekintetében való integrációt - s arra csak
megsértette a relFeres áitáI
zoo5. augusztus 30-i hatál]val került sor
roma származású tanulók egyenlő bánásmódhoz való jogát.
hogy az alperes

\,

_
_

-,

Kötelezi az alperest, hogy a jeIen másodfokú Ítéletrendelkező részéta felek
megjelö!éséveljuttassa el a Magyar Távirati lrodához.
Egyebekben az elsőfokú ítéletethe lyben

ha

gyja.

Kimondja, hogy mlndkét fokú eljárási költségeiket a felek maguk viselik.
Ez ellen az ítéletellen nincs heIye fellebbezésnek.
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Indokolás:
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlese m'76l59.304l2004.

számú

határozatávaiíga=gaaéitag és gazdaságilag 2004. július 1. napjától-kezdődően
inteorálta a gulqáfotoi Áúlánoi és Magyar-angol Ket Tanítási Nyelvű Iskolához
azírenyői ÁmÉnos Isko!át_ és a Kuti Iswán tagiskolát;.a {oml9stetőj Altalános
IskoÉhóz a Fazola Henrik Áalános Iskolá$ a Selyemréti Altalános és Magyar_
angol Két Tanítási Nyelvű Iskola es Városi neoryo9i9i Intézethez a Jőnef.|ttil1
Áitáuno' Iskolát, egyioejűleg az intézmények alapftó okiratait is módosította.
összevonásnak
beiskolázási közethatárok
nem

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlse 2005. májys

5.

napján
Iv.118/7o.az4jzoos. Jzamri határozatávat ismételten módosította a nevelési
ot6atási intézményekalapftó okiratait, döntött arról, hogy a székhelyi és a
telephetyi iskolák, közetek között különbséget nem tesz.

A felperes kereseü kéretmébenannak megállapítasát kérte, hogy az alperes
azal a magatartásával, hogy a III-76159.30412004. számú határozatával
integÉlta igázgaÉsilag gs gazdasagilag 2oo4. július 4_éve! a Bulgáröldi
Áit ftffi; d M-ágy*.igoi rát raníaii úyefuű Isliolához az Érenyői Általános
Iskolát és a Kuti Ispán-tagiskolát, a Komlóstetői Altalános Iskolához a Fazola

Ánalános Iskolát, váhmint'a Selye-mréti Álta!ános és Magyar-angol- Két
TanÍtási Nyelvű Iskola és Városi Pedagógiái Intézethez a József Attila Altalános
beiskolázási közethatárokat az igazgatási
Iskolát úóy, hogy @zbens így a felperes által képviselt
cigány, illerye hátrányos netffi gyermekeket jogellenesen elkülonítette, illetve
ulogórlenes etkülörrftést fenlEftottL megsértette a felperes által .képviselt
aríuior mint társadalmi aopamr az egyenlő bánásmódhoz való jogát.
Kéfte annak megállapítását, hogy az alapító okiratban és a közgyűlési
határozatban me!;enittel ellentélben az alperes nem tesz megfelelő és

H#ik

osszévo

a

elégségeslépéseketaz integráció megva!ósítása érdekében és ezel
oss]zerrásonlítható helyzetben !évő, ám etnikai szármaásu( illetve társadalmi
netf*ur alapján rúlonooző gyermekeket a többségi gyermekekkel va!ó

összehasonIításban Ényegesen nagyobb arányban hátrányos helyzetbe hoz.
Kérte az atperes kötelezését a jogsénésabbahagyására, valamin-t eltiltani az
iryen és hason!ó jeltegű jogséftéseKől,az alperes arra kötelezését, hogy _a
zl.qeopoo3. oM-rcizleménvnek megfele!ően járjon el, továbbá a jogsértés
elköveiése miatt a Magyar Távirati lrodához eljuttatott közIeményben fejezze ki
sajnálkozását.
nrra is kéfte kotelezni az alperest, hogy a LtlL994. (W. B.) MKM rendelet
32IE.5_a alapján va!ósítsák meg a székhelyi és a telephelyi iskolák bevonásával
az integrációs felkészítést.

A felperes keresetindÍtási jogosultságát a 2003. évi C}cO/. W.
20.5 (1) bekezdés c) pon$ára alapította.
Ebkw.

-

-

a továbbiakban:
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á!P|. megvalósÍtolt i.s9zg9tási és
alpers
hogy
hivatkozott,
arra
.az
A felperes
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; Érbeliiskolákat' de a beiskolázási
alperes, amikor igurgutá:ilas.951evóE
megfelelt
n rennt ttotta, látszólag ugyan
közethatarokat i.:rol-an-r,lnt árunnún
am mulasztásával a1agist<oták cigány
az egyenlő oanasm-oá"ro""tói*énvenór
meg. Ez oda vezetett, hogy a
í.übnoo'tette
iáiia.vosan
koaletette.
tanulóit
jogeltenesén különírcfte el a székhelyi
tagiskolákban bn;ió éigany'gy.r'"r.L*
A cigány, ille*e a hátrányos
intézményekben 'ü;'ló"il''ítúe.v'óv.-^itéktől.
ów'gszt a telephelyi iskolákban
helpetű 9r.r"*.'[.i'kéIÉi;h"á!4T'i'É1tó'

lényegesennugyouoffi'.ó,mintaszékhelyiiskolákban,
u'llöú'aniági_ és személyi feltételei alatta
másÉszt a telephelyi iskolákbun

;;;ilJú i'ernóiíi iskol
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ana hivatkozott, hogy a felperes nem
elutasításá1.t<érte,
kereset
a
Az alperes
ésoport, amelynek
áiÉlólárry.-*' J'ái társadaimi
bizonyÍtotta urt,
joggal 1..nd.tione, a kereseti előadás nem alkalmas
érdekébenkereseündíÉsi

iö

az esetben sem' ha

meg.abban
a háÜányos ,n.grÜiö'böátt6 '"glilupiÉiá'a
csopó't' amelynek érdekében
bizonyította volna, hogy .u.9n orvun
követően
A kifogd!íJnro'mányzati határozatot
keresetindításra jogosult.
'náú.rut szÜbtéű].il,é'az ériátett iskolák alapÍto okiratát
-ái-int"^ények közete tekintetében
közgy{lési
újabb
.nnáT.'r.o*tré'teu.í
módosította,
izékhely' és telephely szerinti
rennúrtott
roirnaiisan
a
meqszűnt
réretében pedig minde1' .jogszabályi
,neóttitonbonetés]"'Ár'_int grácií
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a felperes keresetének alapjául szolgáló
A bizonyftási eljárás során az alperes
székhelyi- és a tagiskolákban
riinu''ká]ta
szakértői véleménnyel szem.b.n
irrolanr.enti noniá'ál; á székhelyi furour i9 9 laoiskolák
vezetett szarroor

tanulói részére,rá'órétt közös

által

rr"*.r.o._i';;yJii;;9í

'

iskolák és tagiskolák
az egyes
iátooutható köz99 rendeauényeket'
,í' egyes iskolákban nem az adott iskola

rirá.'j'uő.k !áizernelyi

i'

iskolákban eszközölt iejlesztéser..t
;;ji üÉk" Ázási [óá.ie neil é rkező ta n u lók

3zá m

át.

kapcsolatban arra
A felperes a módosÍtó közgyűlési határozattal
h];:en meghozatalánakX
n.* uulósíthatta
hogy az elérni #űekdtt"óelt
hivatkozott,'

'ó;

már a beiratkozás megtöftént'
dátumából következően akkorra

a szabad

iskolaválasztás

vonatkozóan
Az alperes erre az átmeneti 'időszakra
érintett
ólőadta, hogy nem áll módjában az
hivffko;;i;'ió"aoná
Iehetőségére
tanulói
lyeret<eknek ai összes
iskolák vonatkozásában a roma '=áíÁiiast íz' .*93. évi D'./II. w' 7' s (1)
létszámhoz viszonyÍtott arányát '.önáiaióini
bekezdésében foglalt tilalom miatt'
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A felperes álláspon$a az volt, hogy az etnikai horatarbzás megvalIására ugyan
senki sem kényszeríthető, ám a diszkriminádó nem is a megvallott etnlkai
származáson, hanem a !áthato és mások által ézékeltetnlkai származáson
percepción alapu!ó jogellenes
alapul. Nem az önbevalláson, hanem
különbségtételre alapította keresetét, az Ebktv. 19. 5-a nemcsak a valós, hanem
a vélt etnikai hovatartoás esetén is leheffilé teszi a bizonyÍtási teher
megfordítását. rifejtette, hogy neki a háüiíny és a védett tulajdonság kÓzÓtti
okolati összefüggést nem kell bizonyítania, a üiwény 19. 9-ának (1) bekezdése

a

értelmébenbizonyÍtási kötelezettség ana vonatkozóan terheli, hogy a
jogsérelmet szenvedő személyt vagy csoporbt hábány érte és a jogsérelmet
izénvedő személy vagy csopoft a jogsértéskor- ténylegesen vagy a jogsértő
feltételezéseszerint rendelkezett a 8. S-ban meghatározott valamely
tuIajdonsággal.

Az elsőfokú bÍroság szétes kórben lefolytatott bizonyítási eljárást

követően

ítéletévela felperes kereset& elutasította. Határozatának lndokolásában
megállapította, hogy az Ebktv. 20. $-ának (1) bekezdése alapján az egyenlő
bánismod követelményének megseftése miatt bíroság e!őtt személyiségijogi
pert, valamint munkaügyi pert indffirat. az úgyész,a hatóság, a társadalmi és
érdekképviseletiszervezet, ha az egyen!ő bánásmód követelményének

megséftése olyan hrlattonsagon alapul, amely az egyes ember személyiségének
lényegi vonása és a jogseÍtes személyek pontosan meg nem határozható

-

a
nagyobb csopoftját érinti. A közokbtÉsról szóló 1993. évi L}cfiX. tv.
gyermek'
pontjaszerint
helyzetű
hátrányos
LzL.5 14)
tovaooiarban: KöW.
szociális helpete miatt a jqyző vétlelembe
körülményei,
családi
tanu!ó az, akit
vett, ilIetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak. Ebből
lehetősége a hátrányos
következően a felperes't a közérdekíÍ igényéruényesÍtés
helyzetű gyermekek vonatkozásában nem illeti meg. A hátrányos helyzet
ugyanis nem az ember személyiségéneklényeges vonása még akkor sem, ha a
csáláoi körülmények, itlewe a szociális háttér hosszú távon valamilyen formában
az ember személyiségérekihatassal lehet. Köztudomásúnak tekintette azt, hogy
a perrel érintett iskolákba jelenleg és korábban is nagyobb számú roma
gyermek folytatta és folytatja tanulmányait. A felperes által csatolt szociológiai
felmérések,továbbá dZ, hogy az
valamint az
isroiár pedagógiai programja alapján rogzíthető volt az, hogy az alperes
intézkedése nagyobb számú roma gyermeket érint.

-

Nem osztotta a felperesnek azt az álláspontját, hogy nem kell a felperesnek
bizonyítania a hátrány és a védett tulajdonság közöttl ok-okozati összefüggést.
A törvény 8. S_ának megfogalmazásából egyértelműen megállapítható, hogy a
jogszabály hátrányos megkü!önböáetésnek az olyan rendelkezést tekinti,
ámeVnek valamilyen, a jogszabályban meghatározott eredménye van. Ebből
következően a hátrányos megkülönböztetés csak abban az esetben vaIósulhat
ffi€9, ha egy rendelkezés és a hátrány között okozati összefüggés Van.
Rögzíbtte azt is, hogy a jogszabály szövegéből éftelemszerűen következik azis,
hogy a jogséftés csak aktív tevékenységgel va!ósítható meg. A Kow. 37. s (1)'
39. 5 (1) és (2) bekezdésébőIlevezetett álláspontja az volt, hogy a szakmai

v

integÉció megvalosítasa az adott közoktatási intézményfeladata. Az alperes a
perbeli iskolák fenntartója, ebbéli minőgegÉben a 102. 5 (2) bekezdés 0 pontja
közoktatásl intézményszeruezeti és mííködési
alapján }íváhagyja
srrlbáffi., minőségirányÍtási programját, valamint a nevelési-, oKatásl
intézménynevelési_, illetve pedagógiai programját, házirendjét, az általános
mÜvelőcÉsi központ pedagógiai műve|ó1clési programját. A jóváhagyást csak

a

akkor tagadhatja ffi€9, ha az nem fe!e! meg a töruényben e!őít
kö\'€HÍnenyeknek vagy olyan többletfuladatokat taftalmaz, amelyekhez a

6lÉHekrrem biztosítottak és annak megteremtésétnem vállalja, illetve nem
tartalrraza azokat a feladatokat, amelyeket - a szükséges feltételek biztosítása
melleü meghatározott. Az. alperes jogszabályban meghatározott
köHeffirégeinek eleget tett, az egyes iskolák pedagógiai programjának
jó\Íaha$/asált nem tagadhatta meg. A programokban meghatározott

Y

cétkitűzesek nem a roma származású gyermekek elküIönítését, hanem a
körülmények bmeretÉben a későbbi beiileszkedés előmozdÍtását szolgáltak. A
beiskoláási közffit kapcsolatban megállapította, hogy olyan közgyűlési
határozat születeü, amely a beiskolázási'közetet a székhelyi és a tagiskolák
között nem különfti el. Az azt megelőző állapot sem ütközött jogszabályba, meft
a fenntaftó alperes az iskolák befogadóképességéhez képest a belskolázási
közeteket meg határozhatta.

A felperes arra történő hivatkoását, hogy ,,a szÜlők elmondása szerint''

a

A két tannyelvű osztályok indÍtása diszkíminációt nem valósított ffi€9, mert

a

Selyemréti Iskola nem vesz fel gyermekd<et a József Attila közetéből, egyéb
bizonyÍtás hiányában nem tartotta eIfogatrhatonak.

háffiny csak abban az esetben következne be, ha ezen osztályok létrehozása
art a celt szolgáIná, hogy bizonyos társadalmi csopoftokat az oktatásbó!
kiárjon.

\,

osszességében az elsőfokú bíróság álláspontja az volt, hogy az alperes azzal,
hogy gazdaságilag és igazgatásilag integrálta a perbeli isko!ákat, jogséftést nem
követett el. A szakmai integráció megvaIcÍtása az egyes oktatási intézmények
feladata, az alperes, mint fenntartó a pedagóglai programok jóváhagyását nem
tagadhatta ffi€9, meft azok a jogszabályoknak megfeleltek. A felperes az
általános megállapítasokon túlmenően konkrét bizonyítékkalnem igazolta az
alperes olyan tevőleges magatartását, melybő! a jogsértésmegálIapítható lett
volna.

pc ítéletellen a felperes

fellebbezést,

az alperes csatlakozó

fellebbezést

terjesztett elő.

A felperes fellebbezésébenaz elsőfokú bíroság ítéleténeka megváltoztatását és
az alperes kereseti kérelme szerinti marasztalását kérte, másodlagosan az
elsőfokú bíróság Ítéletének hatályon kívü! helyezésétés az elsőfokú
bíróságnak a per újabb tárgya!ására és újabb határozat hozata!ára utasítását
indítványozta. Arra hlvatkozott, hogy az elsőfokú bíróság részben helytelenül
eltérő jogi
állapította meg a tényál!ást, illeWe a megállapított tényál!ásból

a

-

I
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álláspontja következtében

tévs követke#st vont Ie. A

bizonyítási
el
nem
rendelte
miatt
ií|liíspontja
eltérő
elfoglatt
vonatkozásaban
kötelezettség
a kereset elutasÍtásához.
a kimentési bizonyítast, ennek hiánya
kiemelve, hogy a Köw.
eltbdifoát'
Megismételte az elsőfokú eljárasban tett
közoktaüfui intÉzménytfenntartó helyi
90. (1) bekezdése alapján
önkormányzat meghatározza es közzéteszi az óvodák, iskolák működési
(felvételi) köaetét. Az e közetben élő gyerekek" tanuIók felvételétaz óvoda,
iskola nem tagadha$a meg. Ebből következően a 4/A. $ értelmébena felvételi
közeteket ú9y kell meghatáromi, hogy az ne sertse az egyenlő bánásmód
követetményét. Miután a közetből érkező gyermekeket az adott iskolába fel kel!
venni, kiemelt jelentősége van annak, hogy az önkormányzat hogyan határozza
perbeli iskolák
felvételi köaet haÉrait. Amikor az alperes
meg
összevonásakor elmulasztotta azok felvételi közeteit is összevonni, illeWe
amikor 2005-ben a közeteket a beiskoláás leárulását követően, nyilvános
közzététel nélküt vonta össze, akkor e.lz:el megakadályozta az egyenlő
bánásmód követetményének érvényestilését.A telephelyi iskolákban tanulók
automatikusan nem nyerhetbk fuI-, ilietve áwételt az ugyanazon intézmény
más felvételi közethaÉrok közöü működő székhelyi iskoláiba, s az intézmények
nem kezdhették meq a szakmai inteqrációt. Ebben a körben
hátrányos helyzetű
..
ben vr:tertf , illetve
wvr:tvvvr.
E^vre
LslsPtlsltl
Ycllg!llElltltl
gyermekeket ot<taL A köfteffiaÉr cisszevonásának elmulasztásával kapcsolatban
áz alperesnek kellett volna bizonyftania, hogy korábban nem állt módjában a
közethatár módosítás, a képességekkelosszefüggő éruei az alperesnek akkor
lennének elfogadhatóak, ha azt bizonyítoüa volna, hogy a telephelyi iskoIák
beiskolázási köaethatárain belül élő gyermekek képtetenek arra, hogy tehetség_
gondozásban vegyenek részt. Fenntaftotta az elsőfokú eljárásban is előadott

vffiü

a

s

a

a

lffi

ázon álláspontját, hogy

az

EblGv. 19. $-a éftelmében a Pp. áltaIános

szabalyaitói eltérő a bizonyftási kötelezettség megoszlása az egyenIő bánásmód
követelményének megsetése miatt indított eljárásokban. Sérelmezte, hogy az
elsőfokú bíroság a bizonyítási szabályokat úgy alkalmazta, mintha a kereset
kártérítésifelelősség megállapÍtására irányult volna, kifogásolta azt az Ítéleti
megállapítast, hogy a diszkrimináció csak aKív jogsértésselvalósÍtható meg.
ttivátkozott arra is, hogy a KöW. 121. s 14) pontjában foglalt hátrányos helyzet
aIkalmas arra, hogy az ember lényegi, személyiségivonásának minősüljön az
Eblc'y. alkaImazása szempontjábó!. Indítványozta a TV2 AktÍV című műsora áltaI
készített2006. ápriIis 28-án sugázott adás videofelvételének a fellebbezési
tárgyaláson történő megtekintését,annak bizonyítására, hogy egyes iskoIákban
nem tudtak arról, hogy időközben megváltoztattak a köaethatárokat, a felvételi
rendszer továbbra is a korábbi beiskolázási rend szerint működik.

Az alperes csatlakozó fellebbezésébenaz elsőfokú bíróság ítéleténekindokolása

9.

oldala második bekezdésébenfoglaltak, nevezetesen:

,,miszerint
köztudomású lenne, hogy .... a perrel érintett iskolákba jelenleg és korábban is
nagyobb számú roma gyerek folytatta és folyta$a tanulmányait" megállapítás
me]lőzésétkérte. Arra hivatkozott, hogy a bíróság nem adott számot arról, hogy
a szegregációt illetően a köztudomású JelIeget mi valószínűsíti, milyen tény vagy
korülmény teszi nyilvánvalóvá. Ellentmondásos az Ítéletindokolásának ez a

\t
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része, meÍt a köztudomás mellett egyldejíílega^ is rögzítette, hogy a felperes
ebben a vonatkoásban bizonyÍtási kötelezettségének eleget tett.
Fellebbezesi ellenkérelmében az elsőfokú bíroság Ítéleténeka helybenhagyását
kérte, állaspontja az vo!t, hogy - a csaüakozó fellebbezéssel érlntett indokolást
ide rrem értve - az elsőfokú bíroság a jogszabályoknak megfelelő ítéletethozott.
Hivüozffi arra, hogy a pedagógiai prcgramok vonatkozásában a felperes az
alperes saeÍÍ'élyethelytelenül jelölte ffi€9, meft ezze! kapcsolatos kereseti
inbgnícióban részt vett iskolákra, mint önál!ó jogi személyekre
kérdrre

z

vorratkctatha6.

X

A Hpere a csaüakozó

fellebbezéssel szemben ellenkérelmében az elsőfokú
bír6á9 foleÉnek a helybenhagyását kéfte.

A kereetet elrrtasfo ftélet ellen előter.uut tt felperesi fellebbezés az alábbiaíl
szerint részben alapc, az indoko!ási rész ellen előterjesztett alperesi csatlakozó |

Y

felIebbezés

J

ala@lan

Az elsőfokú bíroság a kereset elbírálásahoz szükséges körben a tényállást
feltáfta. pE e tényallasra alapÍtott dtintésétrészletesen, a jogéftelmezés
folyamatára is kiErjedően megindokolta. Az elsőfokú bíróság
köveReztetései nek egy részévelaz ítelőÉblaegyetértett.

Helyesen döntött az elsőfokú bÍósa9'--_qpikor kiárólag a roma származású
gyermekek tekintetében vizsgáIta a jogsérdem bekövetkezesének lehetőségét,
míg az éltalában hátrányos he|yzetűnek jelölt gyermekek vonatkozásában arra
a'-álrshítYíh'elyezkedett, hogy a felperest-á tozéroekű igényéruényesítés
lehetősége nem illeti meg. E kérdéssel kapcsolatban az elsőfokú bíróság
ítéteEnekindokolása annyiban szoru! kiegészítésre,hogy bár az EbtsN._q. 5-a a
hiátriányos megkÜlönböáetésnek kitett csoportok felsorolásában {tfpoiE;latt
megietöli az egyéb helyzete, tulajdonsága Vagy jellemzője rrl-att-áonos
csoportba sorotható személyeket, ebbőL nem következik, hogy a jogaIkotó
bármilyen, .akár kqpn brg4i
ismerné el. Az Ítélőtábla álláspontja szerint a
azonos csoporthoz ta
nem

vezetne, hogy

h

a

ahhoz a

séreImezett

-oT-és az okozat. Nyilvánva!ó, hogy ez eIlenkezne a töruény céljával. Az adott
:::
-esetben
a felperes a nem roma származású gyermekek esetében nem jelölt
meg egyéftelműen olyan tulajdonságot, amelyből kovetkeztetni lehetett volna a
sérelmezett intézkedéselőtt ls fennállott hátrányos heIyzetre. Ezért nem séftett
törvényt az elsőfokú bíróság, amikor kizárőlag a roma származású gyermekek
tekintetében bocsátkozott a kereset érdeml vizsgáIatába.

Az eIsőfokú bíroságnakaz alperesi csatlakozó fellebbezésse! támadott okfejtése
is helytalló. A helyl körülményeket nyilván jól ismerő elsőfokú bÍrósqg- keIlő
a perrel érintett
alappal

,-t-*4

,NP
l*-

It*v-,*
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t-"ó egylk része olyan, ametyben viszonylag nagyobb számú roma gyermek tanul.
altal
ÍÍEneEaz elsőfokú
elsotoKu bírosáq
Dlrosag által
ri a vélekedésteovébkénta köztudomifu
lozhldomals Índleü
\p-.',-i,a E^
'w ^*.r4
tffi
.v\,-\
\. \ J./'r7 lrliutan nuiiiiiiö-ttnak foqadta el az elszenvedelt l'atraDÉ, valamint a hátrányos
- \\
EblGy. 19. S_ának téves érEtrrrezéséveljl'fuE ana a következtetésre, hogy a
\^

.

\^4,

._

-

alaÁfalzr'r

-

laaF^oáá

'7

felperesnek az emlíEtt két feltÉEt bizonyítottsága mellett a kettő közötti okozati
összefüggést is bizonyítania ketlene. Önrnagaban helyes ugyan az az álláspont'
mely sie}int a jogvédelem indokottsága önrrragóban is feltételezi az oksági
kapcsolatot, a jogatkotó azonban e kérdésvizsgálatánál a bizonyítás terhét
bekezdése szerint az
Ebktv.
megfordította.
$-ának
igényéruényesítésrejogosullnak vaIóban csak az elszenvedett hátrány tényét,
8. $_ban meghatározott valamely tulajdonság meglététkell
vlhmint
bizonyítania, a továbbiakban az okozati ö'sszeftiggés kérdésea hivatkozott
bekezdesében meghatározott klmentéssel tisztázható.
törvényhety
maik félnek sikerÜl bizonyítania, hogy az adott
Amennyiben ugyanis
jogviszony teklntetében nem vo]t köteles megtaftani az egyenlő bánásmod
követeIményét, meft eljárasának más, az adott jogviszonnyal köaretlenül
jogvédelemhez szükséges okozati
összefÍiggő, ésszerű indoka vo]t,
összefuggés nem fogpdható et bizonyítottnak. Egy adott ügyben hasonló
jogértelmezésset jubffi
l€gfelsőbb Bíróság olyan következtetésre, hogy

pE

(1)

19.

a

(2)

a

a

a

azonos személyek köziü két kÜlönböző
eltérően ítéIendőffi€9, mÍvel az

alkalommal keletkezett konfliKus
a másik esetben

Ahhoz tehát, hogy
háffiny es a
a
az
közötti
összefüggésre,
okozati
bizonyÍtottnak elfogadott tulajdonság
alperesnek ketlett votna bizonyítania, hogy az igazgatási-, gazdasági integráciő,
i!Éweaz integrált iskolák közethatárainak megsztirrtetése közötti időbFli
jogi álláspon$ára
Mivel azonban
az utóbbi kimentési ok bizonyítását, az elsőfokú
LtrKIIILtrLLtrI - !I
vonatkozó
na e! helyesen, ha a
bíróság akkoT
igényét- a most vizsgált kérdésszempontjából - alaposnak ismeri el.
hiányzott az említett ésszerű indok
felperes ne hivatkozhasson

-

Az ítélőtábla magáévá tette az elsőfokú bíróságnak azt az álláspontját is, hogy

az eljárás anyagából nem lehet következteüri az alperesnek olyan intézkedésére
egy korábbi helyzethez képest
Vagy
Ilyen intézkedésrea felperes
voIna.
irányult
megvaIósított.aKÍv elkülönítésé!'e
maóa sem hiÍatk zott, hanem azt séreImezte, hogy az alperes a tagiskolák
beiskolázási
szetvezeti beolvasztásával egyidejűleg nem változtatott
se
korábban
kialakított
szeruezetet,
egy
fenntartott
köaethatárokon, tehát
szeruezetben a roma tanu!ók hátrányos megkÜlönböztetést szenvedtek el. Az
az elsőfokú
a
szeri

magatartáiára,ffik

a

ha a

az
szakmai

Ebkw. 27. 5-a (3) bekezdésénekb) pontja).

v

9
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esetben tehát

hátrányt klváltó

fenntartása is

a Tanulók

az alperes terhén a mulasztással megvalósított jogséttés
megállapfrÍrato volt, az ítélőtábla tehát a felperesnek a ftk. 84. 5_a (1)
Fentiek atapján

betiezdesének a) pon$ára alapÍtott kereseti kérelmétalaposnak taláIta.

A most hivatkozott törvényhely c) pontja szerint a sérelmet elszenvedő fél a
jogsertes megüirténtének megállapítasan túl követelhetl, hogy a jogsértő
nyitau<ozattal rngy más megfelelő módon adjon e!égtételt és hogy szüKég
esetén a jogser6 részéről Vagy köllségén az elégtételnekmegfelelő

c

nyilvánosságot bifusftsanak. Ez utóbbi rendelkezésre alapítottan a feIperes ail
kéne, nogyi bíroság kötelezze az alperest, hogy a jogsénéselkövetése miatt a
Magyar Távirati Irodához eljuttatott ködeményben fejezze ki sajnálkozását. R
kialakult és állandónak mondható bírói gyakorlat szerint, ha a bíróság az
elégtéteI adásara irányuló kereseti kérelmet alaposnak találja, nincs köWe az
elégtételmodjának az igénylő által történt megjelöléséhez, azt a jogsértés
jellegéhez, súIyához
egyéb körülményeihez igazodóan szabadon
meghatározha$a. Az ítélőÉblaezúttal
ielleqére. másrészt arra, hogy a
egyenéftékű
még a keresetindítás e!őtt
jelen6se9et
a
tulajdonftva
nagyobb
nyilatkozatra töfténő kötelezés helyett
--nyilvánosságnak - a rendelkező rész szerinti modját határozta meg az elégtéteI
adásának.

es

-

Összességébenaz ítélőtábta az eredeti kereseti kérelemben 1. és 4.
sorczámokkal jelolt igények körében az elsőfokú bíróság ítéletéta Pp. 253. 5ának (2) bekezdése alkalmazásával részben megváltoztatta. Nem talált
ugyanakkor alapot az 2.,3. és 5. sorszámokkaI jelölt kérelmek tekintetében az

\,

Ítéletmegvá ltoztatásá ra.

Nem állapíthatta meg az íté!őtábIa azt, hogy az alapíto okiratban és a közgyűlési
határozatban megjeIölttel ellentétben az alperes nem tesz !épéseket az
integráció megvalósítása érdekében.Ez a tényállítas a sommás megfogalma4q
miatt csakis
márpedig a feltárt
lósítása
azt
igaz. Ae. al
hatásukban és időbel

A Ptk. 84.

5_a (1) bekezdésének b) pontja szerint

a sérelmet szenvedett

fé!

követelhetl a jogsértésabbahagyását és a jogsértő eltiltását a további
jogsértéstől. A felperes 3. sorszámmal jelölve igényt támasztott e szankcló
át[atmazására is. pc ltelőtábla nem találta töruénysértőnek, hogy az elsőfokú
bíróság - bár más indokkal - ezt a kereseti kérelmet elutasÍ|otta. A jogssftő
iszen az alperes a szóban
állapot már a

L
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a

közeÜraÉrokat megszüntette, ezért
íbbi
értelmetlen lett volna arra köteIezni, hogy a jogseftést hagyja abba. A további
okkal kellett volna azt
az ítélőtáblának
ftéstől vaIó

forgó három székhelyi iskolán beIÜl

mód

A felperes 5.

sorszámmal jelölve arra kérte kötelezni az alperest, ,,hogy a
tIlL994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/E. 5-a alapján valósíreák meg a székhelyi és
telephelyi iskolák bevonásáva| az integrácios felkészítést''.pE ekként
előterjesztett kérelem nem volt azonosíthato a Ptk. 84. S-ában felsorolt
szankciók egyikével sem. Ézelaz igénnyel kapcsolatban kellő alappal
hivatkozott az alperes arra' hogy egy eseüeges ítéletilyen rendelkezése a
lenne. A
iIletően
köaretve a telephelyi iskolákat
ma

O

Az ítetőtábla ezért a most Érqrelt ÉszébenhelybenhagYta az elsőfokú ítéletet.

v

feltebbezesi Érgryalm előü a felperes bejelentette, hogy video-felvételt
készítetta TV2 műsoÉban köarcfut riportról, mely az alperes intézkedéseiveI
és lgy a jelen üggyel is ölsszeftigg. lGrte annak lehetővé tételét,hogy a
másodfokú tárgyaláson a felvétel lejátsásra kerüljön. A Érgyaláson tett
nyilatkozataiból azonban az 'ltélőtábla arra következtetett' hogy a riport az
elsőfokú eljárást követően keleRezett fejleményekről sző|, így a jelen
másodfokú eljáÉsban az, mint bizonyíték nem hasznáIható fel. Ezért mellőzte a

A

video-fe]vétel tejátszásanak elrendelését.

Az alperes mellőzni kérte másodfokú perköltségeinek a felperes terhén történő
megátlapítasát, a felperes pernyertességénekaránya az előterjesztett kereseti
kérelmek mennyiségét tekinwe kisebb, vjszont - eltérően az aIperestől - már az
elsőfokú eIjárásban is jogi képviselővel járt el. Az ítélőtábla erre tekintettel
alkalmazhatónak találta a Pp. 81. $-ának (1) bekezdésétés ennek megfelelően
határozott a perköltség viseléséről a rendelkező rész szerint.

Az ügy tárgyára tekintette! a feleket az 1990. évi XCIII. w. 62. 5-a

(1)
pontja éftelmébenilleték-feljegyzésijog illette ffi€9, a
bekezdésének
feljegyzett illeték megtérÍtésérőlazonban nem kellett rendelkezni, meft a
töruény 5. 5-a (1) bekezdésénekb), illetve f) pontja szerint a felek
'hivatkozott l lletékmentességet élveznek.
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Dr. Urhegyi Béla sk. a tanács elnöke, Dr. Csikiné dr. Gyuranecz Márta sk. előadó
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A kiadmány hiteléül:

{tr}

\t

