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A FővárostÍterctaata a dr. Farkas Lilla és dr. Kegye Adél (1093 Budapest, Lónyai ltca34.
IIa2L) ügyvédek által képviselt Esélyt a Hátrrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvrány
(1093 Budapest, Lónyay utca 34. IIVZI.) felperesnek a dr. Ulics Erik1 (4025 Debrecen, Piac
utca 10. 11U1.) ugyvéa áha|.képviselt Gyöngyöspata Község Önkormányzata (3035
Eser. . eumayer János út 1,)
íTwőnovösnatn
tí5 ) I.
T rendű,
renrlíí_ a dr. P pai
oai Akos (3300 Eger,
Gyöngyöspata, Fő út 65.)
és Napközi Otthon (3035
Iskola
tigyvéd ata képviselt Nekcsei Demeter Altalános
G}ongycispata, Fő út 49-51.) II. rendű és Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055
Budapest, Nádor úca 32.) III. rendű alperesek ellen személyhez fíiződő jog megsértése
miatt indított perében azEgir Törvényszék2012. december 6-án kelt l2.P.20.35Il20IIl47.
szátmú, ítéleteellen az I. rendű alperes részérőI 52. sorsziárn alatt és a II. rendű alperes
tész&6l 51. sorszám alatt előterjesztett fe|Iebbezés. valamint a felperes részérőlPf. 3.
sorszám alatt előterjesztett csatlakozó fellebbezés fol;tán meghozta a kÖvetkező

ítéletet:
A

Fővárosi ÍtetőtaUla az elsőfolní bíróság ítéleténeknem fellebbezett részétnem érinti,
fellebbezett rendelkezését azzal a pontosítással hagyja helyben, hogy a jogsértés
abbahagyására és a jogsértésmegszüntetésére vonatkozó kötelezettség
terheli.

A felmerült másodfokú perköltségeiket

anI. rendű

alperest

a peres felek maguk kötelesek viselrri.

A

48.000 (Negyvennyolcezer) forint fellebbezési, illetve 24.0OO (Huszonnégyezer) forint
csatlakozó fellebbezési illetéket a Magyar Áttam viseli.

Az ítéletellen nincs helye fellebbezésnek.

Indokolás
elsőfoloi bíróság ítéletévelmegállapította, hogy az I. rendű alperes fenntartásában
mííködő II. rendű alperesi iskolában a20l2-2013-as tanévben indult első osztály kivételével
a 2oO4. január 27. naplát követő időszakban azzal, hogy a cigány etnikai kisebbséghez
tartoző tanulóknak, a cígány etnikai kisebbséghez nem taftoző tanulóktól történő
elkülönftését az osztálybasorolással összefüggésben fenntartották jogellenesen
elkülönítették egymástól a cigány etnikai kisebbséghez tartoző és ezen kisebbséghez nem

Az

tartozó gyermekeket.
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hogyugyancsak]Cx}+.január27'rcpjátólazígljo.lelienesenelkülönített
hátrányosan

ííu.r'ooyuuuor*nái szín,onalat nlújtr-a óket

tÍékazl.rendűalperestenntartásábanmű}ifiőII.rendűalperesiiskolában.

Az I. és II.

egYben a jogsértés
rendű alperest a fent írt jogsértésekabbahag-vására.
jogsértő

Y,lzárő módszert

s kötelezte akként, hog}i a megállapított
a cigany
emelkedésétkövető áeota kezdődően
kor a
nem tartozó g;,,ermekek osztályba sorolás

alkalmazzon,

.

Ezt meghaladóan a felperes keresetét elutasította,
15 napon b€lül
Kötelezte az I. és II. rendű alperest, hogy

fizessen meg a felperesnek

fejenként 50.000 forint perköltséget,

ptk. 75. § (1) bekezdésében'a 76. §-ában foglalt
indokolásában idézte a
ren
Megállapította, logv a felperesi alrFíwany
(1)
bekezdésén
"iuiaryorást.
2oo3. évi CXxf. torvény @bÉiv.) 20. §
,,atározatántr]<

AB

számú határozatának
bekezdésébenírtakra.AbizonyításköréberrazEbktv.19.§
egnaáozott speciális szabáLyokat alkalmazta, valaminta

'..

_ iuLu.

1ő

hatályos jogszabályi rendelkezései Wzérő]'ag
tették lehetővé az
speciráüs kimentésiizauayok vizsgálatát

Ebktv. 28. §-a értelmében,

Ajogelleneselktilönítésvonatkozásábalelőterjesztenkereseti
IL rendű alperesi
vizsgálta,hogy

azí. reldűalperes

által fenntartott

elkülönítették-ea_cigány"t"itakisebbségheztartozótanuló
kisebbsé ghez nem tartoző diákoktól,
8. §-ában, 27. § (3) bekezdés a)
bekezdéséFo,
10.
Ebktv.
s-rrl
az
tdézte
körben
E

ó"i:au*,

szabályozást.
19. § (1)_(2) bekezdésébenfoglalt

,Ította meg, hogy a kÖzérdekű

lefolytatott bizonyítási el
keresetet előterjesztő felpere
bizonyítási kötelezettsé géne

A

mentesülésüket eredmény
az adott jogvrs
követelményét megtartották, vagy aíía
kötelesek.

Megítéléseszerint a felpere
alperesi iskolában a ctgaí|y

.

rendű alPeres által fenntartott IL rendű
tartozás mint védett tulajdonság alaPján

közvetlenülhátrányosanmeÍnesenelkülönítettékatanulókat.
hogy a II. rendű alperesi intézménYnem
Elvetette az alperesek azon hivatkozását,
szfumazásátő|, Így a nemzetiséghez
vezethetett nyilvántartást a tanul,ók nemzetiségi
i smerete,
tartozás,mint

vé dett tulaj dons

á

g vonatk ozásáb an nem i s lehetett
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A felperes sikerrel bizonyította, hogy a jogsérelmet szenvedő tanulók a jogsértéskor a
jogsértő feltételezése szerint rendelkeztek az Ebktv. 8. § e) pontja szerinti védett
tulajdonsággal. A bizonyítékokkörében a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok
OtszággyíílésiBiztosának vizsgálati és utóvizsgálati jelentését, Vadászi Bálint és Farkas
Jrános tanú.k vallomását értékelte.

Azt áIlapította meg, hogy a II. rendű alperesi tntézményben tanuló gyermekek vélt, acigány
nemzetiséghezvalő tartozásánől mind azl. rendű alperes, mind a II. rendű alperes törvényes
képviselője kifejezetten tudomással bírt, ezt támasztotta aIá az Okíatási Hivatal vizsgálati
jegy z6könyve, Juhász Oszkrár tanú nyilatkozata.

Miután az Ebktv. 8. §-a szerint n'".n..uk a valós ismereten alapuló, hanem a percepci őr., a
cigány nemzetiséghez valő vélt tartozásra alapított jogellenes elkülönítés is kimedti az
Ebktv. 10. § (2) bekezdésében meghatározott tényállást, megállapítható volt, hogy az Ebktv.
8. § e) pontjában meghatározott védett tulajdonság alapján velük összehasonlítható
helyzetben lévő személyektől vagy személyek csoportjától anélktil, hogy azt a törvény
kifejezetten megengedte volna, a II. rendű alperesi iskolában elktilönítésre kerültek a roma
származású tanulók.

Rögzítette, hogy az alperesek speciális kimentési szabiályokra nem hivatkoztak, mivel
kialakított álláspontjuk szerint az egyik törvényi feltétel, a hivatkozott védett tulajdonság
alap:an ttnná]ló összehasrrnlíüató hell,zet a felperes részérőlnem nyert bizonyítást.

Az

elsőfoku bíróság álláspontja szerint azonban a felperes valószínűsítési(bizonyítási)
kötelezettségének teljes mértékbeneleget tett, ezért a perben érvényesülő speciáüs
bizonyítási szabályokra is figyelemmel - sikeres alperesi kimentés hirányában - a jogellenes
elkülönítés megállapítható volt. A jogellenes elkülönítés tényéttámasztotta alá az oktatási
hivatal 2007 . május 3I-i jegyzókönyve is, amelyből kitűnik, hogy az iskolai gazgatő
tudomással bírt az egyes tanulók cigány nemzeüséghezvalő tartozásáróI.

A

lefolytatott bizonyítási eljárás alapján az első fokon eljárt bíróság azt á||apította meg,
hogy a II. rendű alperesi iskola az általa alkalmazott osztályba sorolással összefüggésben
különítette el jogellenesen a cigány etnikai kisebbséghez tartoző tanulókat 20M. január 27.
napjától kezdődően, ezttámasztottákalá az egyes osztályokra lebontott létszrámadatok.

A

,,Segédtáb|a az első osztályú tanulók beírásához" megnevezésíi formanyomtatványok
tartalma, valamint a II. rendű alperes képviselőjének előadása alapján tényként rögzítette,
hogy az Oktatási Hivatal helyszíni ellenőrzését követően a II. rendű alperes az áItala

objektívnek tartott osztályba sorolási módszert alkalmazta, azonban az alperesek a
szándékuktól függetlenül kialakult véletlenszerű szegregáció ellen is kötelesek lettek volna
fellépni, miután a jogellenes elkülönítést, mint az egyenlő bánásmódot sértő magatartást

nemcsak célzatosan, hanem mulasztással is meg lehet valósítani. E körben nem fogadta el az
alperesek azon védekezését,hogy a szándékuk ellenére kialakult etnikai elkülönítés tényét
nem ismerhették fel. Az alperesek részéríladott volt a lehetőség, hogy a nemzeti és etnikai
kisebbségi" jogok országgyűlési biztosa által elkészített vizsgálati és utóvizsgálati
jelentésben szereplő konkrét ténybeli és számszaki megállapítások alapján a megvalósult
jogellenes elktilcinítésmegszüntetése érdekében konkrét intézkedéseket tegyenek. Ennek

Fővrárosi ltélőtábla

4

2.Pf.2o.305l2ol3l20.

ellenére lépéseket nem tettek, íg}, felelősségtik
fenntartás ával ös

s

zefü ggésben i s me gállapításra került.

a

jogellenes elkülönítés tényleges

A

jogellenesen elkiilönített gyerekek részérealacsonyabb oktatási színvonal nyújtásával
elkövetett hátrányos megktilönböaetést, mint jogséttéstaz elsőfokri bíróság ugyancsak
megállapította, hivatkozva aíra, hog}, a felperes az Ebktv. L9. § (1) bekezdésében
meghatározbtt bizonyítási kötelezettségének e körben is eleget tett. Utalt ara, hogy bár a II.
rendű alperes mindvégig tagadta a jogellenes elktilöűtés tényét,azt azonban nem vitatta,
hogy íLz egyes osztályokban kifejezenen szalonai szempontú, közoktatási-köznevelési
megközelítésű összefliggések alapján, de eltérő tartalmú szakmai oktatás valósult meg.
Azt nem bizonyították az alperesek, hogy ez ténylegesen nem eredményezett alacsonyabb

szintű oktatási színvonalat, ennek igazolásfua tanügyi szakértő kirendelésétnem

indítvárryozták, ekként a jogsértésmiani felelősség alól rnagukat kimenteni nem tudták.
Az elsőfokú bíróság vonatkozó megállapítása az Ebltr,. 9. §-ában és a2'7. § (3) bekezdés b)
pontj ában foglalt rendelkezéseken alapult.

Nem találta alaposnak a keresetet és elutasította a jogsértésmegállapítasara irrányuló

kérelmet a körben, miszerint a sajátos nevelési igényútanulók oktatása során a többszörös
osztályba vonás következtében az alperesek ezen tanulókat közvetlenül, az itt tanuló cigany
szátrmazású gyerekeket közvetetten megkülönböztették a tr. rendű alperesi iskolában.

A

lefolytatott bizonyítási eljárás alapjan ugyanis aííaa következtetésre jutott, hogy az
Ebktv. 19. § (1) bekezdése szerinú bizonyítási kötelezettségének a felperes e tekintetben
nem tett eleget. Önmagában nem találta elegendő bízonyítéknaka Nemzeti Etnikai és
Kisebbségi Jogok OrszággyííIésiBiztosa által elkészíten vizsgálati, valamint utóvizsgálati
jelentésben foglaltakat a jogsértés megállapításfua irányuló kereset vonatkozásában, tanúk
meghallgatáséna, egyéb bizonyítókok benlrijtására peüg nem kertilt sor.

Az iskolai ünnepségekkel összeftiggésben előterjesztett kereseú kérelem körében sem látta
indokoltnak a jogellenes elktilönítés megállapítását, ugyancsak a felperesi bizonyítási
kötelezettség telje sítésénekhirányáb an.

Nem látott lehetőséget az ebédeltetésselösszeftiggésben sem a jogellenes elkülönítés

megállapításána. Elfogadta a II. rendű alperesnek az iskola ebédlőjének tényleges méretére
vonatkozó előadását, amelyre figyelemmel a védett tulajdonságon alapuló jogellenes
elkülönítés nem volt megállapítható.

Utalt alrra is, hogy sem az ebédeltetéssel, sem a tanévnyitó ünnepséggel kapcsolatosan nem
állapított meg jogsértéstaz országgyűIési biztos jelentése sem, sőt kifejtette, hogy a
tanévnyitó ünnepség vonatkozásában az iskolaigazgatőjának érveléseelfogadható.

Az úszásoktatással összefüggésben előterjesztett kereseti kérelmet ugyancsak alaptalannak
ítéIte,hátrrányos megkülönböztetés hiányában. Megállapította, hogy a II. rendű alperes

törvényesen támasztotta azt a feltételt tanulói számára, hogy a testnevelés óra keretein belül
megszervezetí íszásoktatáson a tanuszodában csak az íszőfetszereléssel rendelkező tanulók
vehetnek részt, azűszőfelszerelés biztosítása nem a II. rendű alperesi iskola kötelezettsége.
Az pedig nem nyert bizonyítást, hogy a tanuszodában az úszófelszereléssel rendelkező úszni

-

Fővárosi itélőtábla
2.Pf.20.305l20l3l20.
szándékozó tanulót védett tulajdonságával összefüggésben akadályozták volna meg a
tanuszoda használatában.

Nern találta alaposnak az annak megállapításfua irányuló keresetet sem, hogy a cigány
származásír gyerekeket etnikai származásuk alapjan közvetetten diszkriminálják azzal, hogy
napközibe csak olyan gyereket vesznek fel, akinek mindkét szülője dolgozik. Rögzítette,
hogy az I. rendű alperes képviselő-testületének a 2011. december 19. napján megtartott
ülésénkerült sor azon korábbi hatfuozat visszavonására, amely arról döntött, hogy a
napköziotthonba azokat a tanulókat veszik fel, akiknek édesanyja munkaviszonyban áll. A
,"nd"lk""ésre álló bizonyítékokalapján azonban az volt megállapíthatÓ, hogy az Ebktv. 9. §a alapján a közvetett hátrányos pegktilönböztetés megállapítása nem indokolt, miután a
felpeiés nem bizonyította, hogy a vonatkozó rendelkezés a védett tulajdonsággal rende|kező
gyérmekeket ténylegesen nagyobb arrányban hozta hátrányosabb helyzetbe, mint amelyben
más összehasonlító helyzetben |évő személy volt, van vagy lenne.

A jogsértések Ptk. 84. § (1) bekezdés a) pontján alapuló megállapítása mellett a Ptk. 84. §
(1) bekezdés b) pontja értelmében az alpereseket kötelezte a megállapított jogsértés
abbahagyásiára is. A Ptk. 84. § (1) bekezdés d) pontja szerint alaposnak tartotta a sérelmes
belyzet megszüntetésére irányuló konkrét marasztalást kérő keresetet is, miután aíra az
álláspontra helyezkedett, hogy az iskola tanulóinak hátranyos megktilönböztetése nem
közjog viszonyban alakult ki, így lehetőség \,2n a jogsérelem polgári jogi eszközökkel
lu-rté nő me

g

sninte

té sere

.

A perköltségviselés kérdésébena Pp. 81. § (1) bekezdése alapjan határozott, figyelemmel a
611986. (vI. 26.) IM rendelet 14. §-ában és a 32l20O3. (Vm. 22.) frvI rendelet 3. § (2)
bekezdésében írtakra is.

elsőfokú bíróság haíározatával szemben az I-II. rendű alperesek terjesztettek elŐ
fellebbezést, amelyben az első fokú határozat megváltoztatását és a felperes keresetének

Az

teljes elutasítását kérték.

fellebbezési álláspontja szerint a lefolytatott eljárás során sem a
jogellenes elkülönítés, sem annak jogellenes fenntartása nem nyert bizonyítást, mint ahogy
az sem, hogy az állítőlagosan jogellenesen elkiilönített gyerekeknek alacsonyabb oktatási

Az I. rendű alperes
s

zínvonal at nyúj tva őket hátrányo

s

an megkülönb öztették volna.

Megítéléseszerint a felperes nem valószínűsítette, hogy a II. rendű alperesi iskolába jráró
gyermekeket az ott kialakított rendszer miatt hátrány érte volna, illetve ha bárkit háttany ért
is, akkor az a gyermek a cigány etnikum taga vagy fogyatékos személy.

Hangsúlyozta, hogy 2}07-ig a gyerekek képességeik szerint voltak besorolva, majd az
Oktatási Hivatal felhívására váItoztattak ezen a gyakorlaton, azaz 2OO4-20O'7. év közötti
időszakra vonatkozóan a kereset elutasításának van helye.

Áiláspontja szerint az Oktatási Hivatal és a Megyei Szakszolgálat véleményebízonyítja azt,
hogy szakmai szempontok alapján döntött az iskola mind a beiratkozás mikéntjénél,mind az
első évfolyamon a szociálisan hátrányos helyzetű, beilleszkedési, tanulmányi, magatartási
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Problémrákkal küzdő tanulók részéreindított kis létszámíosztály létrehozásával. Az
Oktatási Hivatal véleményeszerint a beiratkozási sorrend véletlensierűsége,mint ad hoc
jellegű módszer alkalmazhatő, a megyei szakszolgálati központ szakvéieménye
szerint
Pedig a szakmai alapokon nyugvó mftorCtetés ésszerű, objektív és ezért az elérnikívánt cél
törvényes.

BizonYÍtékkénthivatkozott a youtube.com oldalon talrálható videofelvételre, amely
igazolja,
hogY a cigánY származás nem játszik szerepet az oszályba sorolásnál és a cigűy iun"tot
nem részesÜlnek alacsonyabb színvonalú oktatásban. A jó képességű ci{a"ygy"rekek
tehetség gondozást is kapnak.

Áiláspontja

pozitívabban
biztosították
tanulóknak,

okozott volna hátrányt

a

cigány

T3iÍ§-j#Hffi] ;§Í,:n:l

zvételt, vagy ha egy nem aőígorő,rülőpárral
rendelkező magYaí gYermeket felvettek volna a napköabe. ilyen adatok úonban a pirben
fel sem merültek.

Tekintettel arra, hogY a cigány kisebbséghez tartozó személyeket nem hoztrá,k hátrányosabb
helYzetbe, mint amilyenben más összehasonlítható helyzetúen lévő személy vagy
Ósoport
volt, van vagY lenne, sem kÖzvetett, sem közvetlen hátrányos megkiilönböztetés rrétörtént
szegregációról nem lehet szó.

A

II. rendű alPeres jogorvoslati kérelmében fenntartotta azon álláspontját, miszerint
annak
megállaPÍtása, hogY személy szerint ki tartozik egy adott kisebbségti"r, n"^ feladata
a
kÖzoktatási intézménynek,ennek megállapításfua a hatá,lyos jogizabátyok alapján a
bíróságnak sincs lehetősége. Márpedig rrrnak eldöntése, hogr Úrtént-e az iskolában
jogellenes elkÜlÖnítés, zvon előkérdés megítéléseután lehetseges, hogy megállapításra
kerül
az,hogy ki magyar és ki nem.

Farkas János tanú valótlanul állította, hogy a nemzeüségi
aPott volna, nem véletlenül nem tudta ezt a listát felmutatni.
ó körülménynek azt, hogy a közoktatás felügy eletét etlátó
javasolt
által
módszet alapján történt az osztáIyba sórolás, amely
ermek szülője részéreegyenlő feltételekkel biztosította az A. vagy n.
Flőadta, hogy a közoktatási hivatal jegyzíkönyvében szercp1ő becslést nem az iskola
igazgatója végezte és az adatokat a hivatal sem tartotta biztoin ak, az intézménytnem is

uta

sította v áltoztatásr a.

A PercePción alapuló vélt vagy valós nemzetiséghez tartozás kérdéskörében aíTa
hivatkozott, hogY az iskolaigazgató elŐzetes tapasztalatai, ismeretei és kulturális beállítódása
határozta meg azt, hogY Ő kit hova sorol. E vonatkozásbarr nyilatkozatai egyértelműek
voltak, ő.nem szegregált"
Áiláspontia szerint tévesen került sor annak megállapítására is, hogy a jogellenesen
elkülönített gyermekeknek alacsonyabb oktatási színvonalat nyújtva őket hátrányosan

Fővárosi Íterctaaa
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megkülönbőztették. Ezt az objektív oktatási adatok cáfolják,
ellenőrzései során sem állapítottak meg ilyet.

a

közoktatási hivatal

A felperes csatlakozó fellebbezésében és ellenkérelmében azI. rendű alperes jogutódjaként
perbe vonta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot. Kérte a keresetének helyt adó
rendelkezések helybenhagyását, íovábbá az első fokú ítéletmegváltoztatását, a keresetének
teljes egészébenhelyt adó döntés meghozatalával.
Alláspontja szerint az első fokon eljárt bíróság ítéleténekindokolása pé|daértékíia
feltételezett etnikai, nemzetiségi származáson alapuló szegregáciő megállapításána
vonatkozóan, emellett azonban 3, hatfuozat sértt az Ebktv. 7. § (3) bekezdésében, 8. § e)
pontjában, 9. §-ában, 10. § (2) bekezdésében,19. § (2) bekezdésébenfoglaltakat, valamint
az alperesi kimentés tekintetében a bizonyítékokmérlegelésérevonatkozőan a Pp. 206. § (1)
bekezdésénekszabály ozását.

Fenntartotta azon perbeli álláspontját, miszerint az ebédeltetéssorán történő elkülönítés
jogellenes. Kifogásolta, hogy az elsőfokú bíróság elfogadta az I. rendű alperes által az
ebédlő méretérevonatkozóan előterjesztett kimentést, elmulasztotta vizsgá'lni azt,hogy ez a
kimentés életszertínek és jogszerűnek tekinthető-e. A tr. rendű alperes védekezése nem
szolgálhat magyarázatul arra, hogy a délelőtti tanítást azonnal követő ebédeltetéstmiért nem
lehet megszervezsi és az zvonos évfolyamokon tanulókat együtt étkeztetni, ahogyan ez más
iskoiákban megszokon.
Ugyancsak fenntartotta azoln hivatkozását, mely szerint az úszásoktatásból kjzárt tanulókat
az I. rendű alperes közvetlen hátrányos megkiilönböztetésben részesíti,ami nem abban áll,
hogy felszerelés birtokában nem tették lehetővé az íszásőrrán való részvételéta cigány
gyermekeknek, hanem abban, hogy az őrarend szerint kötelező testnevelés óra keretében
olyan foglalkozást szervezett tanulói számára, amelyben a mélyszegénységbenéIő,
többségében cigány gyermekekazűszőfelszerelés hiánya okán eleve nem fudtakrészt venni.
A hátrány nem csuprán abban állt, hogy az úszásoktatáshoz nem jutottak hozzá, hanem
abban, hogy testnevelésben nem volt részük az űszásóra idején. A II. rendű alperes akkor
iaít volna el az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően, ha biztosítja az
úszófelszerelést, vagy tanórrán kívüli foglalkoztatásként szervezime1 az úszásoktatást.

Áiláspontja szerint a napközis ellátás igénybevételénekfeltételei a roma tanulók közvetett
hátrányos megkülönböztetését eredményezte. Hivatkozott aíía,hogy e körben nem
bizonyítási, hanem csupán valószínűsítésikötelezettség terhelte, melynek eleget tett, miután
az ombudsmani jelentésre alapítottan igazotta, hogy a napközibe alig járnak roma gyerekek,
amely közvetlenül az I. rendű alperes képviselŐ-testülete által meghozott hatátrozatnak az
eredménye. A hatrározat azza| az eredménnyel járt, hogy a roma tanulók lényegesen nagyobb
arányban szorultak ki a napközis ellátásból.
Erre tekintettel az első fokú ítéIetsérti a bizonyítási teher megosztásáról rendelkező Ebktv.
19. § (1) bekezdésében és a közvetett hátrányos megktilönböztetés tilalmáról rendelkező
Ebktv. 9. §-ában foglaltakat.
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Fellebbezési ellenkére]rne szer,nt :z tr. re
jogértelmezésenalapul. míg a
il. ;en.Jű
szempontjából csak annak r.an reler ancr
1. napjátó| a Klebelsberg Intéanénuenn

A másodfoku bíróság a

10-I. sonzánr a]an

A IIL rendű alPeres ellenkére]méLo ug1,"ocsak

a kereset elutasítását kérte.

AzI-Il, rendű alPeres fellebbezése és a felperes csatlút-,zó

t,el]ebbe zése nem alapos.

sen állapította meg, a lefolytatott széleskörű

tt érdemi döntésével a Fővárosi Íterctaau
nes elkülönítés, valamint a hátrányos
áspontját is.

Az 1959, évi IV, tÖrvénY (rég Rk.) 76, §-a értelmébena személl,h
ez fűződőjogok sérelmét
jelenti többek között az egyenlő bránásmód
követelmé;i;*kö;,#
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A

módosítást megelőzően hatályban volt 7. § (2) bekezdése
értelmébennem sérti az egyenlő bánásmód követelményét az a 8. §-ban felsorolt
tulajdonságon alapuló magatartás, intézkedés,t-eltétel, mulasztás, utasítás vagy gyakorlat,
amelynek tátrgyilagos mérlegelésszerint az adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggő
ésszerű indoka van.

megengedné

-

elkülönít.

A

8. § e) pontja értelmében közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül áz otyan
rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt nemzeti
vagy etnikai kisebbséghez valő tartozása miatt részesül más összehasonlítható helyzetben
|évő személyhez vagy csoporthoz képest kedvezőtlenebb bránásmódban. A 9. § alapján
közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az a közvetlen hátrányos
megkiilönböztetésnek nem minősülő, látszőIag az egyenlő bánásmód követelményének
megfelelő rendelkezés, amely a 8. §-ban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező egyes
személyeket vagy csoportokat más összehasonlítható helyzetben lévő személyhez vagy

csoporthoz képest lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz.
A a 2006. évi CIV. törvénnyel 2007. január 1. napjától módosított Ebktv. 9. §-ának
rendelkezése kibővült, a közvetett hátrányos megkülönböztetés definíciójába bekerült a
,,mint, amelyben más összehasonlítható helyzetben Lévő személy vagy csoport volt, van
vagy lenne" meghatározás.

Az

Ebkn,. IIL fejezete taítalmazza az oktatás és képzésterületére vonatkozó speciális
szabályokat A ]7. § t.3tbekezdés a! prontja szerint azegyenlő bánásmód követelményének
megsértésétjelenú különösen valamely személy vagy csoport jogellenes elkülönítése egy
oktatási intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban, osztályban vagy
csoportban.

A perbeli

esetben a bíróságnakktzárő|ag azonjogkérdésben kellett állást foglalnia, hogy a
hivatkozott védett tulajdonság miatt azI. rendű alperes fenntartásában működtetett II. rendű
alperesi oktatási intézménybentörténtek-e olyan intézkedések,melyek következtében az
egyenlő bránásmód követelménye megsértésre került. A peradatok, az okirati bizonyítékok, a
tanúvallomások és az ombudsman vizsgálati jelentése alapjrárr az első fokon eljrárt bíróság a
jogsértésmegállapítása tekintetében helyes döntést hozott. Az a tény, hogy a II. rendű
alperesi iskola B. osztályaiban - azonos évfolyamokon - lényegesen magasabb az adott
etnikumhoz tartozők atánya, mint az A. osztályokban, arra utal, hogy sem az oktatási
intézmény,sem annak fenntartója nem tett eleget az integrációs kötelezettségének,

fenntartotta azt a helyzetet, amely a spontán szegregáció következtében az iskolában
kialakult.
A közoktatási jogviszonyban a jogellenes elktilönítés a spontán módon kialakult szegregáciő
fenntartásával is megvalósul, figyelemmel az Ebktv. fentiekben idézett 7. §. (2) és 10. § (2)
bekezdésében írt rendelkezéseire.

A

felperes azon hivatkozását, miszerint a B. osztályokban alacsonyabb színvonalúoktatás
valósul meg, alátámtasztotta az I. rendű alperes igazgatőjának nyilatkozata. Ténykéntvolt
megállapítható, hogy az A. és B. osztályban nem ugyanazt a tananyagot tanították. A
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok OrszággyíílésiBiztosanak2011. április 19-én készült
jelentése 21 . oldalán található táblázati elemzés alapján egyértelmúenmegállapítható, hogy
a pánhlzaIrtos osztályok között a cigánygyerekek számnánya vonatkozásában nemcsak
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szignifikáns különbség mutatható xr. hanem azI-4, B . : ] B.. a 3. B.,az 5. B., a6.8_ -'l_
B., illetve az 5,6,7,8. C osziilrok kifejezenen ..c,lár1 osztályok" lettek. Ugyanitt
tartalmazza a jelentés, hogy az A. és B. osztályok köz,:,:t - M ngaz1ató elmondása szerint - a
tanítási módszertan és a tanan§as szempontjából is van li-rlltinbség, hiszen a B. osztályban
nagyobb hangsúlyt fektetnek a kotelező tantár5-:. nrinirnurnra és kevesebbet a plusz
tananyagr a, míg az A. osztál1,ok rnár első osztáll.tól tenel€ggondozó feladatot is ellátnak.
1) bekezdés a) pontja alapján
helyesen állapította meg a jogsénéstés ugyancsa}i hell-tal]óan került sor a Ptk. 84. § (1)
bekezdés b) pontja és d) poíltja értelmében a iogsértésabbahagyására és a jogsértés
megszüntetésérevonatkozó kötelezésre is. Tekintertel arra_ hog;- a jogsértésmegállapításfua
az osztálybasoroliással összeftiggésben fenntartott jogellenes elki.ilöűtés, valamint a
jogellenesen elktilöűten gtrermekek számára atracs:nrabb oktatasi színvonal nyújtása
ieÉntetébenkerült sor, a másodfokri bíróság állásplntla szerint a io_ssértésmibenlétébÓ'l
következően deszegregációs terv készítésenélki.i] is r é_ereha.iüató az Ítéleúrendelkezés. AZ
osztálybasorolás és a megfelelő oktalási színvonal nlúj'.r_<a úr5 ábali az álta]mos jellegű
objekiív szankció is szolgrálhat végrehajtás aiapjául. miurfu a r onatkt' zó két kérdéstériltő
heiyes magatartás tanúsítása egyértelmű. Ugyanakkor a l égrehaithatóság modját érinÜeti az
az í., 11., ilI. rendű alperes fellebbezési eljárás sclrán me_$en azon nr,ilatkozata. miszerint
jelenleg már csupán egy évfolyamon, a negyedik éltol1'amon maradt két osztály.
R peruetl iskolában a szegregáció egyébként sem polgári jogi, hanem közjogi viszony
kerétébenalakult ki, ekként a polgári jog szabályozási rendje nem alkalmas a szegregáciő
felszámolásának, megszüntetési módjának konkrét rendezésére. A szükséges intézkedések
meghatározása a közjog szf&ájába tartozik, a kralakult jogsérelem közjogi eszközökkel
szüntethető meg.

Minderre figyelemme| az elsőfo}ú bíróság a Ptli- §.1.

A

** l

továbbiakban a felperes csatlakozó fellebbezése alapjan abban a kérdésbenkellett áilást

foglalni, hogy a jogellenes elkiilöűtést, valamrnt a hátrányos megki.ilönböztetést
mégáilapító, és az objektív jogkövetkezmények alka]rnazasát elrendelő döntésen túl a
keresetet elutasító rendelkezések jogszabálysértőek r-oltak-e.

Az Ebktv. t9. §

(1) bekezdése értelmében az egl,enlő bánásmód követelményének

megsértésemiatt indított eljárásokban a jogsérelmet szenvedett félnek vagy a közérdelű
igény érv énye sítésre j o gosultnak kell valós zínűsíteni e . ho g y
u) á jogsérelmet szenvedő személyt vagy csoportot háí:raíLyérte, vagy - közérdekű
esetén _ ennek közvetlen veszéll,e fenl,eget és
igényérvényesítés
b) a jogsérelmet szenvedő személy vagy csoport a jogsértóskor - ténylegesen vagy a
jogsértő feltételezése szerint rendelkezett a 8. §-ban meghatározott valamely
tulajdonsággal.
A (2) bekezdés alapjan az (l) bekezdésben foglaltak valószínűsítéseesetén a másik felet
terheli annak bizonyítása, hogy
jogosult által
a) a jogsérelmet szenvedett fél vagy a közórdelcű igényérvényesítésre
valószínűsített körülmények nem álltak fenn, vagy
b) az elyenlő bánásmód követelményét megtartotta. illetve az adottjogviszony tekintetében
nem volt köteles megtartani.

A

jogvitában tehát a felperest terhelte annak valÓszínűsítése,hogy az Ebktv. 8. §

e)
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pontjában foglalt etnikai kisebbségbezvaló tartozás okrán került sor acigány gyermekeknek
az űszásoktatásból történő Yjzfuására. A peradatok nem támasztották aIá azt, hogy ezen
védett tulajdonságuk miatt részesültek közvetlen hátrárryos megkülönböztetésben a cigány
származásí gyerekek, tekintettel aíía,hogy a perben bizonyítást az nyert, hogy az
úszásoktatásban azon tanulók nem vehettek részí,akiknek nem volt.úszófelszerelése. Az
úszásoktatással kapcsolatos jogsértéstaz ombudsmani jelentés sem tátmasztott a|á.
Az iskola által meghozott azon intézkedés,miszeririt csak az Íszőfelszereléssel rendelkező
tanulók részérebiztosította azűszásoktatást, nem volt kapcsolatban a cigány gyermekeknek
az Ebktv. 8. § e) pontjában megjelölt védett tulajdonságáva|. KöztudomásÚ, hogy nem csak
cigány c s aládok élnek méIy szegénységben.
a

Ugyanezen okból nem érte a cigány gyennekeket hátrányos megkiilönböztetés az
ebédeltetésbenvaló részvételsorán sem, ennek következtében személyhez főződő jogaik
ezen okokból nem sérültek.
Az iskolai ebédeltetésbenvaló részvétellel kapcsolatos jogellenes elkülönítést a felperes
ugyancsak nem valószínűsítette. Tanúvallomrás igazolta, hogy az iskola ebédlőjébe
mighatározottlétszámú csoport fér be. Általánosan kialakult szokás az minden iskolában,
hogy a tanórák végeztévelegy adott osztály együtt vonul le az ebédlőbe. Abban az esetben,
ha az ebédlő méretei következtében nincs lehetőség valamennyi osztály egy időben törtélő
ebédeltetésére,nem lehet alappal hátrrányos megktilönböztetésre hivatkozni. A felperes nem
valószínűsítette azt. hogy kifejezetten a védett tulajdonságra visszavezethetően történt a
cigán_§ etnikumú gyermekek ler,álasztÁa a nem cigány gyermekek ebédeltetése során.

A

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosának jelentése szerint a

képviselő-testület hatfuozatának azon rendelkezése, miszerint a napközis ellátást az a tanulÓ
veheti igénybe, akinek édesanyja munkaviszonyban áll, gyakorlatilag közvetett hátrányos
megkülönböztetés alapja lehet, miután szociológiatlag igazolt, hogy a cigány családok
körében jóval magasabb a munkanélküliség, mint a nem cigrányokéban, ktilönösen nagy az
eltérésa nők foglalkozt atása körében.
A rendelet módosításra került, elsődlegesen azok járhatnak napközibe, akiknek mindkét
szülője dolgozik. A másodfokú bíróság megítéléseszerint a napközis ellátást elsősorban
azoknak a gyermekeknek kell biztosítani, akiknek az otthoni ellátása, tanulása semmilyen
módon nem biztosítható. Nem etnikai kérdés,hanem az egész társadalmat sújtó probléma a
munkanélküliség gondja. Szociológiai indokokra hivatkozással nem áIlapíthatő meg, hogy a
cigány gyerekek közvetett diszkrimináIásátrőI van szó, a napközis ellátás igénybevételének
lehetősége nem az etnikai kisebbséghez valő tafiozás okán különböztet.

alperesi önkormányzat a közoktatás megszervezésével kapcsolatos
feladatellátási, fenntartói, irányítási és ellenőrzési tevékenységével,mulasztásával
kapcsolatosan tanúsította a jogellenes magatartást. A II. rendű alperesi oktatási intézmény az
iskola működtetése során az osztáIybasorolás szempontjainak kialakításával, a spontián

Az I. rendű

szegregáció fenntartásával, a pedagógiai program kialakításával valÓsította meg a jogsértést.

A

határozat meghozatalát követően történt jogszabályváltozás eredményeként azonban a
jogsértés-abbahagyásfua és a jogsértés megszüntetésérevonatkozó kötelezettség már a III.
rendű alperest, mint az I-II. rendű alperes jogutódját terheli, figyelemmel a 2OI2. évi
CLxxxV[I. törvény 6. § (1) és (2)bekezdésében foglalt rendelkezésekre.

l2
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vált Pontosítás
fentiekre figyelemmel - a jogszabá].1-1 áltozás követkeaében szÜkségessé
253.
Pp.
§ (2) bekezdése
mellett _ a másodfolni bíró,ag - etiototu bíróság ítéletéta
értelmében helybenhagyta.

A

Az

alperesek fellebbezése és a felperes
ekkéni a felmerült másodfoku perköltség
valamint az I., il., m. rendű alperesek
e|őe gezett fellebbe zé si é s c s atl ako zó fellebbe
14. §_a értelmében.
ryr. ío,1 IM rendelet 13. § (1) beke zdése és a
Budapest, 2OI4. október 7.
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