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A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A

Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság dr. Farkas Lilla /1093 Budapest, Lónyay u. 34.
1II12I.l ügyvéd által képviselt Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekeknek Alapítvány,
Budapest felperesnek dr. Rákosfalvy Zo|tán ügyvéd 19022 Győr, Teleki L. u.I1
által
képviselt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, Győr alperes ellen egyenlő bánásmód
követelménye megsértésénekmegállapítása, stb. irant indított perben meghozta és kihirdette
az alábbi

'l

ítéletet:
A

megyei bíróság nregállapítja, hogy a 2003l2004-es tanév II. felévétől,2004' február1ól a
cigány etnikai kisebbséghez tartoző és halmozottan hátrányos helyzetű gyennekek egy
oktatási intézményben,a Kossuth Lajos Általános Iskolában való jogell"n.' élkulonítésének
fenntar1ásával az alperes megsérti az egyenlő bánásmód követelményét.

A

bíróság kotelezi

az

alperest

a

jogsértésabbalragyásÍxa

nregszüntetésére.

és a

jogsértő helyzet

Ezt meghaladóan a kereseti kérelmet elutasítja.

Kötelezi az alperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg a felperesnek 60.000 lHatvanezerl Ft
perköltséget.

A feljegyzett 21.000 Ft kereseti illetéket az állam viseli.

Az ítéletellen

a kézbesítéstolszámított 15 nap alatt a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróságon

3 példányban benyújtható, a Győri Ítetotautanoz címzendő fellebbezésnek van helye.

Itélőtábla előtti eljarásban

a

jogi képviselet kötelező.

e cyori

A másodfokú bíróság az ítéletellen benyújtott fellebbezést tárgyaláson kívül bírálhatja el, lra
- a fellebbezés csak a kamatfizetésre, a perköltség viselésérevagy összegére, illetve a
meg nem fizetett illeték vagy az állam által előlegezett költség nregfizetésére
vonatkozik

-

fellebbezés csak az ítéletindokolása ellen irányul
a felek ezt kérték.
Ha a fellebbező fél akár a fellebbezésében, akár a másodfokú bíróság felhívására a fellebbező
fél ellerrfele tárgyalás tartását kéri, a fellebbezést tárgyaláson kell elbírálni.
a

Indokolás:
A

rnegyei bíróság a felek előadása, a becsatolt okiratok taftalma, Lakatos Éva, dr. Vargáné

Réti Edit, Karika Józsefné, orsósné Lajkó Gyöngyi' Rácz Béla' Farkas Andrea, Németh
Zoltán, Papp Arrdrás és Horváth Attila tanúk vallomása alapján az a|ábbi tényállást állapított
meg:

I.

A Kossuth Lajos Általános Iskola Győr egyik legrégibb általános iskolája, több mint 130 éves
múltra tekint vissza. Az 1980-as évek elején kb' 800-850 gyermek óvfolyamonként 4-5
osztályban tanult az iskolában, működési terüIete Pinnyéd, Sziget és Újváros városrészek.
Matematika, német, emelt szintű testnevelés tagozat működött az iskolában. Ebben az
időszakban döntően állami fenntartású iskolák működtek Győrött, az evangéLíkus és a római
katolikus e gyház működtetett

e

gy- egy isko lát.

Az iskolához tartoző oktatási körzet lakosságának etnikai összetétele az elmúlt ér,tizedek alatt
jelentosen átalakult, az iskola döntő bázisát alkotó Ú;város összetételében is változások
történtek' Az l970-es években a város Ú3város széléna Bécsi út felé nyíló cigánytelepet
felszámolta, a családok beköltöztek az újvárosi negyedbe. A régi bérlok kihalását követően
más városrészből /főként a belvárosból/ folyamatosan költöztek be újvárosi bérlakásokba
cigánycsaládok, spontán elvándorlások eredményeként is egyle nagyobb mértékűvévált a
cigány etnikumhoz tartozók aránya, amely szükségszerűen eredményezte a kötelezo felvételt
biztosító körzeti iskolában a cigány szánnazásu tanulók arányának növekedését. Ennek
következtében folyamatosan olvadt a létszám, sok szülő _ élve a szabad iskolaválasztás
jogával _ átíratta a gyermekét más iskolába. Az egyházak által működtetett iskolák köre is
jelentősen bővült, a folyamatra ez is hatott'

rendszerváItozást követőerr az áItalános iskola önkormányzati ferntartású lett. Az iskola
speciális jellege az, hogy sajátos nevelési igén1.u /SNI/ gyerekeket, tanulásban akadályozott.
kcjrzetes, körzeten kívüli és vidékrőlbejáró gyermekeket is oktatnak.

A

A

2003l2004-es tanévi beszámoló szerint az iskola tanulóinak szociális osszetétele 167 %
cigány' 75 % hátrárryos he1yzetű, 24 % veszélyeztetettl. Az iskolában nagyon magas a
hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek aránya 16A112.l.

Gyor Megyei Jogú város Önkormányzatának oktatási és Kulturális Bizottsága 412005. n].l
oKB. sz. határozatáva|jóváhagya a Kossuth Általanos Iskola körzetének határait, Úiuáros.
Sziget meghatározott utcái, illetőleg Pinnyéd egész térsége tartozik akörzethez' 1611'l
.

A

Kossuth Általános Iskola Pedagógiai Programjának 2004. aueusztus 14-i közoktatási
szakértő szerinti véleményezéseszerint az iskola működési területén él a város roma
lakosságárrak zöme, valamint a perifériára szorult családok több mint 50 oÁ-a. Ebből adódik,
hogy a tanulók 2l3-ada roma származásu, nagyon magas a szociálisan hátrányos vagy
veszéIyeztetett helyzetűek száma. Nagy szükség van a kis létszámú fejlesztő osztályokra.
amelyeket mar 1989. óta működtetnek. 1-5. évfolyamon iskolaotthonos oktatás keretében,
felső tagozaton tanulószoba szervezésévelbiztosítanak a tanuláshoz lehetőséget. A tanu]ók
jelentős és egyre jelentősebb része szociális hátránnyal küzd. Az iskola tanulóinak jelenleg 67
Yo-a cigány etnikumú és ez az arány egyre növekszik, döntő többségük aluliskolazott szülők
gyermeke 122. sz.l

Dr. Kun András alpolgármester az oktatási intézmények szakmai feladatainak 2005. évi

teljesítésérőla Kossuth Lajos Altalános Iskola tekintetében az a|ábbiakat állapította nreg:

Az intézménybeiskolázási körzetéből adódóan

a tanulók több mint 70 Yo-a rcma származásu,

és még ennél is nagyobba l72 %l a hátrányos helyzetűek aránya.

Az iskola kiemelten kezeli

a

3

tanulási zavarokkal' beilleszkedési problérnákkal küzdő tanulók nevelését-oktatását illetc a
kisebbségi feladatok e|látását. A veszélyeztetett tanulók aránya 27 %. Az egy osaál1üa jffi
tanulók átlagos létszáma 12,9 fő. Az egy tanulóra jutó igazolt hiányzási napok szárra
átlagosan 2I nap. Hiányzás miatt 22 tanuló vált osztályozhatatlanná. A bukások s7árn2
különöserr matematikából volt magas l23l, az évismétlők aránya 7,8 oÁ. Az alsó tagozilm
azonban nem volt bukás, kcjszönhetően az itteni eredményes fejlesztő munkának is. Az iskola
kienrelt feladatként túzte maga elé a tanulók nrunkanrorá|jának javítását. az iskolai
egészségvédelmi'program megvalósítását. Az intézmény céltudatosan törekszik a Íoma
etnikumhoz tartoző és hátranyos anyagi körülmények között élő tanulók esélyeg;,enlosegenek
megteremtésére. Ezt cé7ozzák azon foglalkozásaik. melyeket logopédusok. fejlesaó
pedagógusok, pszichológus bevonásával szerveznek E tanévtől az első osáályok eg1ikében
az integrá|t nevelés mellett integráció is folyt. Az eredményes munka érdekébena két fóüirs
esetében ,,páros tanítást'' végeztek, ahol az osztál1tanító munkáját fejlesaőpedagógus
segítette. Azintézmény végzős tanulóinak 89 %-atovábbtanulásra jelentkezett. Az intézrnen1_
kiernelkedő rendezvényei voltak:
a rasszizmus ellen'' meghívásos futballkupa_ az
',Futballal
Emberi Jogik napja, az alsós komplex napok. A partneriskolával lTatabányal cigrán1' tánc- es
ének fesztivált rendeztek. Az iskola nevelőtestülete alkalmazkodott a változó
körülményeklrez, innovatívnak bizonyult a sajátos nevelési igényu /továbbiakban: SNI.
tanulókkal való bánásmódban. Az integrált oktatást és a roma gyerekek integrált oktatásár
rrevelésétparhuzamosan kell végezniiik s törekedni kell, hogy ez ne jelentsen szegregációs
folyamatot.
2007. évi Győr Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Programja helyzetelemzést.
a település demográfiai mutatóit' a gyermekek számának mintegy 30 %-os csökkenését. az
utóbbi két periódus stabilitását, Győr város esetében a nrigráció kiegyenlített arrín1'át
tarÍalntazza. A városban 2462 gyerek után igényelnek rendszeres gyermekvédelmi
kedveznrényt, ebből 399 gyermek szülei nyilatkoztak halmozottan hátrányos helyzetiikröl.
501 azon gyermekek száma, akiknek szülei nem nyilatkoztak' 2008. szeptember l-jétő| az
óvodai nevelést 3 éves kortól kell biztosítani a HHH gyermekeknek. Szinte mindeg1'ik
önkormányzati fenntartású városi óvodában regisztráltak hátrányos helyzetű gyermekeket. a
legtöbb HlI-'gyermeket a Szigeti Óvodában tartjak nyilván, a HHH-s gyermekék többsége az
Ujvarosi ovodában kerül ki 162 fől, ami a városi HHH-s létszám 5I,'7 %o-a. A legnagyobb SNI
gyermeklétszámot a négy megnevezett óvodában volt, legmagasabb az Úivárosi Óvodában.
13 fő la vár'osi létszám I4,8 oÁ-al.

A Közoktatási Esélyegyenlőségi Program szerint Győr

városa az áLtalános iskolai oktatást 31
örrkormányzat által fenntar1ott intézménybenbiztosítja. Továbbá 3 egyházi,3 alapítvanyi és
aZ egyetem által fenntartott gyakorlóiskola, egy megyei ferurtartású intézmény/kozépsúlyos
értelmi fogyatékosok megyei ellátásáral járulhozzá a feladatlroz. Az általános iskolai tanulók
száma a városban 10.219 fo, a tanulók 13 oÁ-aHH,2,5 %-a HHH, 7,4 oÁ az SNI tanuló. A
város iskoláiban a bejáró tanulók átlagos aránya 16 oÁ, de a Kossuth Általános Iskolában
ennél _ a magas HHH tanulók száma miatt - alacsonyabb a vidékről bejárók száma.
Kisebbségi programban való részvételt két iskola vállalta fel, a Kossuth Lajos Általarros
Iskola és a Kovács Margit Átrar. A kompetenciamérés során Győr Váro' .ot intézménye
magasan az orczágos átlag fölött teljesített, a megyei átlagot is túlszárnyalták. Az országos
tendenciával egyezően Győr varosában is nagy különbségek vannak aZ egyes iskolák
erednrényei közott, míg intézményekenbelül az egyes tanulók kozott az eltéréslényegesen
kisebb. Több iskola eredménye romló tendenciát mutat, nratematikából a Kossuth Általárros
Iskola is. A 2006. évi szövegértés kompetenciamérés során leggyengébb eredmérryt a Kossuth
és az Eötvös Iskolában ér1ek el. A továbbtanulási mutatókat vizsgálva megállapítható. hogy az
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az iskolábm
2OO6l2O07-es tanévtől _ plusz-mínusz 30 Íös elttrssel _ kb. 200
száma. Az alsó évfolyamosok változatlanul a Mrírvány utcai épÍiletbenvannak_ míg a
a Kossuth utcai épületben.

i'!!il&
fc{ffi'

minősítés között az iskolai végzettségaz eltérés-utóbbi es€tb€n a sdót
/egyedül nevelőként a sziúlől iskolai végzettsége a 8. általanos osaályt nem haladja mq- A
minősítés során vannak objektív mérhető adatok, de az iskolai végzettseg tekintr&cn a
sziilők önkéntes nyilatkozata a minősítés alapja. 11993. évi L)C([X. _ közoktatási _ tT- l2l-$
14. pontl. Ennek alapján kerül meghatározása a városban tanuló összes tanköteles g_ernck
számához viszonyítva a HHH_s minősítésű gyermekek száma, ariínya. oktatisszalmai
Íapaszta\atok szerint a HHH-s minősítésnek megfelelő' illetőleg az ekként n1'ilr"ánÍatou
tanulók száma nem egyezik.

A HH-HHH

A város 2007 . évi közoktatási esélyegyenlőségi programj a _ a jogszabál1'i előínisoknak
nregfelelően kimondta, hogy az ,,egyenlő bánásmód követelményének es a
szegregációmentességnek, mint esélyegyenlőségi alapfeltételnek mind a teleülésen működöazonos típusúintézmények,mind azok tagintézményei, feladat-ellátási helyei közötl mid az
intézményeken belül, az azonos életkorú csopor1ok között érvényesülniekell: a H}III
gyermekek arányaközötti különbség legfeljebb 25 %o lebet 16lA118. sz. I7 .oldaV.

HHH-s minősítési rendszer nem kellő áttekintéssel működött_ a
rendszer nem volt életszerűen kialakítva. olyan embertől ,,váÍÍa el'' a rendszer, hog1' menjen
be a polgármesteri hivatalba, aki nem végzett 8. osaályt' A többirányú szülői felvilágosítís.
Íájékoztatás ellenére a nyilvántartás hiányossága észlelhető volt. Annak ellenére. hog1' a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény /RGYK/ támogatásról szóló határozaÍ ÍarÍalmaz,aa
HHH-s minősítés feltételeiről' az ügyintézésró| szóló tájékoztatást is, s 2009-től az oktatási
osáály is tájékoztatja az érintett iskolát a HHH-s gyermekek számáról, a rendszer
hatékonyabbá tétele továbbra is aktuális cél maradt. Nem szűnt meg a szülői önkéntességgel
kapcsolatos probléma, amely valamennyi fenntar1ót, ekként az alperest is sújtotta. A
nyilvántartási problémák miatt a HHH-s gyermekek nyilvántartása és a valóságos rászorultak
körével ténylegesen, nagy valószínűséggel nem egyezik meg. Az RGYK kedvezményben
részesülőkről az iskola kimutatást vezet, a támogatásra szorulókat tájékoaatjak a
kedvezmények igénybe vételéneklehetőségeiről. A Kossuth Áltatanos Iskolában van

E szabályozást megelőzően

a

arányosan a legkevesebb fizetős diák étkeztetésnélés tankönyv kiosztásnál.

Az iskolai körzethatarok megállapításánái a ''nem lehet ttjbb HHH-s gyermek, mint a varosi
volna a körzethatárokra vonatkozóan. A
átlag plusz 25 Yo-a" szabálynak érvényesülnikellett

januar-februári körzethatár változásokat megelőzően sem a Kossuth Általálos
iskolában, sem a többi önkoruninyzat által fenntartott győri iskolában nem volt következetes
az oktatási kabinet a körzethatárok megállapításanál. Minden iskola köteles volt a
körzethatáron kívülről jövő gyermeket is szabad hely esetén felvenni a szülők szabad
iskolaválasztási joga alapján. A szabad iskolaválasúás az állami, önkormányzati, egyházl
alapítványi iskolarendszerben is érvényesült, s érvényesül. A gyerrrreklétszám fokozatos
csökkenése miatt minden iskola érdekelttévált abban, hogy a bozzájuk jelentkező
gyermekeket felvegyék, körzethatáron kívüli szabad helyre jogszabályváItozást követoen
,'többletjelentkezés'' esetén a hátrányos helyzetű gyermeket kellett felvenni.
200ó.^

A Kossuth Általános Iskola Ú;uáros

egyetlerr körzettel rendelkező iskolája. Ezen iskolában a
HHH-s gyermekek szétmaésaránya folyamatosan lényegesen magasabb, mint máshol.

tg

é
gyermekek jelentős része más iskolába
Újváros_Sziget városrészben a körzetes iskolaköteles
ov. zóo8. április 29-itájékoztatása, Németh
iratkozik. /Kereset1evélhez csatolt Papp András
Zo|tán ígazgatő tanú v al o más a' /
1

nincs,.nem is lehet pontos informáciőja a
önkormányzatnak az iskola fenntartójaként
népszámláláskor Újváros városrészben élők
tanulók roma szárm azásárő|. A 2001. evi utotso
folytatónak, a helyi cigány?$::*á"yzat' s az
közül sokan uattottut m"g"r."t roma életvitelt
kétséges,hogy a Kossuth Altalános Iskolában
oktatáspolitikai szakembáek e1őtt sem volt
A kisebbségi hagyományok
gyerme-kek
tarruló gyermekek kozött magas a roÍna
"í^u'
tuduto'an magasabb szintű. Németh ZoItán
ápolása. kultúrájuk *.g,.na'á az iskoiáb*
népszerű'
beszéli a lakossag jellemzó nyelveit, a lakókörnyezetben
igazgatőtársalgási
2008' április 29 ' tájékoztatásal '
/Keresetlevélhez csatolt, Papp András ov.

Az

;'#'

szakkör múködik' magyar

Íagozat,rengeteg
A Kossuth Általános Isko1ában emelt testnevelés
u gy.r*.-keket _folyamatosan ösztönzik különböző
nyelven folyó nemlltir.gl oktatás fo_'viil,
képzésben vesznek résú,a legmodernebb
oÁ'a
programok t .'.tet.rr. Á-|edagogrrroi ioivaJíu,os
taogat]ák a családokat. A gyermekek 98
oktatási formákat ismerik' folyamatos ai
lakatos

része építészeti'karosszéria
;';'*'t"i
''ugy.
"oi]ána'i"- s'akiskolai részéntanuinak tovább lfodrász.
több lány
szakmákbarV. A lemorzsolódás számottevő'

szakmunkás képzőbe je1entkezik,
rorru,i,
szakmát tanul,

ü;;ú;

"
kozmetikus, vanónő, stb.

a szakiskolát.
i11. egyéb okok miatt abbahagyják
családalapítási ok;ói ilinrarad u' irr.oiata'
j
i'.,i'é gii adó szakkö zépi sko lában I -2 fő elentkezik'

Általanos Iskola pedagógiai programját
Cigány Kisebbségi onkormány 1at a Kossuth
ismeri,aziskolábanfolyóciganykisebbségioktatásttámogatják'akapcsolatukrendszeres.
í"ig?ly,l9|i'meieioktatását vállalja feI tantárgyi
Azintézmény nem nyelvi oktatást "eeé;,
u.| nstn6 _ N6-7 .,6lNI, .ztlAl4.35lA16-7 'l'
integrációb an, azegyes tantargyakb*í.?'pi

A

il.
4-én eifogadott Közoktatási Esélyegyenlóségi
Kossuth Áltaiános Iskola 2009. február
integrációja megvalósításanak segítését,
-i HHH ., TNíE'ulók2I7
lntézkedésiterve a HH,
tanulő tanul' A kompetencia mérések
++gférőhelyes iskolában
tűZt; ki.

A

támogatását

eredményeijóvalulu.sonyabbak7z-o'oago.átlagnálvalamennyikompetenciaterületen.
**y ?arrautal' hogy rendkívül sok olyan tanuló
Tanulási nehézséggelküzdő tanulók ,nugu'
megszerezni a szükséges
jár az iskotábai?ik egyoni fejlesziés nélkül nem tudják
képességeket.Alernorzsolódásmutatóiisjelentosenmeghaladjákazországosátlagot.Az

évfolyamismétlésalegnagyobbu,anÉ-1'19rau^a1l.Aziskolatanulóijellemzoena
I9-z7 %. A 2003/2004-es évet követően
-diak ;á'i^'k
szakiskolai képzéstválasztják,
száma' akik nem tanultak

nem voit' Nagyon magas azok
gimnáziumban továuutanuló
részesül a
inaokboi. .q.i inte r^éry valamennyi tanulója
tovább, jellemzo"en .ruráaaupitasi
p'ogumbu" ' 126' a|attcsatolt intézkedésiterv'/
roma etnikai kisebbségi nevelési
körzethatarait' a
módosította a Kossuth Általanos Iskola
2009. januarban az önkorm ányzat
a
kialakításanál érvényesítette,több utcát kivettek
..25 oÁ-osHHH-s szabáI7rt,, a körzeÁatárok
a HHH-s gy"'ók'k aráyla az előírásokrrak
Kossuth Általános Iskola korzetebái, no*
lakosság tájékoztatása megtörtént. az
körzethatárok ,,itt'.raríral,
megfe'eljerr
készülő
helyi intézmény hiráetőtábláján. Az iskolába
örrkormány'u, .re.t.iőségein, mirra.n
gyermekek
tanuló
ia:ir."oatást kaptak' az ist<ólaban
gyermekek .rtii.i ttirtin'-s írásban'i'
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összetétele akorzetbatár módosítása követkeúében lényegesen nem változott, azon ryerekekaki korábban az iskolában tanultak, majd a körzethatáron kívül estek, tovább is az iskolában
tanultak. Érvényesülta szülők szabad iskolaválas úási joga.

A 25

Yo-os HHH-s körzethatár megállapításra vonatozó szabályok ténylegesen nem
érvényesülnekakkor, ha a szülők a körzetből kiviszik a gyermekeiket, s ténylegesen a r'árosi
átlagot 25 %-kal meghaladó a HHH-s gyermekek aránya. Ujváros-Sziget városrészben a

korzetes iskolaköteles gyerekek jelentős része változatlanul más iskolába iratkozik.

2009. július 1-től az alaptevékenység része a sajátos nevelési igényu általános iskolai tanulók
nappali rendszerű nevelésén,oktatásán túl a nenrzheti és etnikai kisebbségi tanulók nappali
rendszerű általanos iskolai nevelése, oktatása. l2IlAl5. alatti alapító okirat/.

A Kossuth Álta]anos Iskola 2009. december 9-én elfogadott' módosított, kiegészített
pedagógiai programja szerirrt az iskolában emelt szintű testnevelés oktatás, német
nyelvoktatás, cigány kisebbségi oktatás' SNI tanulók integrált oktatása folyik. A kisebbségi
oktatás a 32lI997. lXI.s./ MKM rendelet 1/D. pontjanak 3/b. típusa szerint magyar nyelven.
tantárgyi integrációban, az 1-4. évfolyamon évi 18 őra a magyar nyelv és irodalom tantárgyba
beépítve,az 5-6. évfolyamon évi 37 őra a nem szakrendszeru oktatásba építve,a 7-8.
évfolyamon évi 37 óra a magyar, ember és társadalom tantárgyakba építvea cigány hon- és
népisrrreret tarrításával, valamint a művészeti tantargyakban /ének, rajz, média/ való
tevékenykedtetés bizto sítás á v a| l 26 . a|attl

.

Úiváros és benne a Kossuth utca rehabilitációs tervének kidolgozása jelenleg folyik. A
rehabilitáció egyik központi eleme az iskola, a felújítása legalább I,5 _ 2 évet igényel. A
Kossuth Altalános Iskola Marvány utcai épületrészében már kialakításra került egy
kétcsoportos óvoda, ahol vegyesen gondozzák a kicsiket. A következő lépésaz,hogy ezen

óvodától egy kerítéssel elválasztott Szigeti Óvodát összevonják ezzel az iskolával, ekként egy
helyszínen 6 óvodai csoport korai integrált nevelése megvalósul. A gyermekek és a szülok
megismerik egymást, az iskolai beiratkozásnál fokozatosan megteremtodhet az a he|yzet.
hogy a körzetes, jobb körülnrények között, nem hátrányos helyzetben lévő gyermekek is ott
maradjanak, megvalósulhasson a hátrányos helyzetti gyermekekkel az integráció' Távlati
szinten l201I. május 15-ig varhatóan döntés/ van egy szélesebb integrációs elképzeléseis a
városvezetésnek: Győr-Révfalu elején lévő Tulipanos Áltatanos Iskolát, a belvárosi Radnóti
Általános Iskolát és a Kossuth Általános Iskolát egy közös fóigazgatós ág alatt szewezzék
meg /iskolákat és óvodákat is/. A legnagyobb területi elosztása ennek lenne, s megoldódna a
Kossuth Altalános Iskola jelen gondja, nevezetesen az, hogy a közelében nincs másik.
körzettel rendelkező önkormanyzati fenntartású iskola.

Úiváros rehabilitációja során sok új lakás és új épület is épül, a lakosság összetétele
folyamatosan változik. Lesznek megvásarolható és alacsony bérű lakások is a rehabilitáció

eredményeként, hogy a lakosság átrendeződését szándékoltan ne motiválja. Ú3város már most
jelentős változáson megy keresztril, a városrész lakossága folyamatosan változik.

2009. szeptember l-jétől az iskola belépett az IPR rendszerbe, egyelőre
évfolyamon indult a rendszer.

az 1. és 5.

,*-1
2009. őszi beiskolázáskor az elsős gyerekek közül harom szülő jelölte első helyen az l
iskolát. A tanárok aktív magatartásának eredményeként végül 10 fővel indult az elso osztály.
a létszám utóbb 12 fore nőtt.

A
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A

demográfiai he|yzet változása, a gyereklétszám tartós és folyamatos csökkenése Győr
önkornrányzati iskolában mindenhol tapasztalható, e tendencia a Kossuth Általános Iskolában
is érvérryesült. A demográfiai helyzet mellett a rendszerváltást követően indult egyházi,
alapítványi iskolák is hatottak a folyamatra' 2010/2011-es oktatási évben nem indult első
évfolyam a Kossuth Általános Iskolában.

- o-o-oA felperes módosított keresetében kérte annak megállapítását' hogy az alperes fenntartásában
múködo Kossuth Lajos Általános Iskolában a többi városi ferurtartású iskolához képest a
cigány és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket a nem cigányoktól és halmozottan
rrem hátrárryos helyzetuektől 2004. február 1. napjától, a II. félévtől _ a nreglévő rendszer
fenntartásával _ jogellenesen elkülönítik.

Kérte kötelezni az alperest a jogsértésabbahagyására, kérte továbbá. hogy a bíróság a jogsér1o
lrelyzet nregszüntetését úgy rendelje el, hogy az alperest kötelezze az olyan osztályok
elindításának megtagadására, amelyekben a cigány és halmozottan hátranyos helyzetu
gyermekek többségben vannak l29. a|atti módosított kereset/.

Áiláspontja szerint a városi iskolákhoz képest a Kossuth Általános Iskolában az intézményi
szegregáció megvalósult, hatékony lépéseketennek megsztintetése érdekébena felperes nem
tett. A per megindulását követően került sor a körzethatárok módosítására' amely a kifogásolt
he1yzetet érdemben nem változtatta meg. Elismerte, hogy a 2010l20l1-es tanévben az 1.
osztály el nem indítása érdemben a spontán szegregáció megszüntetése érdekében helyes volt,
a jogsér1o helyzet azonban jelenleg is fennáll a 2-8. évfolyamon működő iskolában. A
spontán szegregáció teljes nregsztintetése érdekébentovábbi önkormanyzati intézkedések
szükségesek.

Az alperes

a kereset elutasítáSát kérte.

Vitatta a felperes kereshetőségi jogát. A perindítást követően a szülők önként aláirták azon
nyilatkozatot, hogy nem kívanják, hogy a felperes a tanulók törvényes képviselői helyett a
kereset szerinti követeléseket érvényesítsel12lAlI. alatt csatolt nyilatkozatok/.

A

tarru!ók származás, halmozottan hátrányos helyzet szerinti elkülönítését eredményező

nragatartást nem tanúsított.

a32lI997. lXI.5.lMKM rendelet alapjÉnszülői kérelmeket arra
vonatkozóan, hogy az iskolai nevelés nemzeti etnikai kisebbségi oktatás irányelveinek
nregfeleloen történjen. l35l1'll-5./ A kisebbségi oktatás tartalma és időkerete megfelel a
torvényi előírásoknak ' a cigány népismeret beágyazódott a magyar nyelv és irodalonr. a
torténélem' a foldrajz, a természetismeret, a rajz, az ének, a technika a hon- és népismeret és
az osztályfőnöki órák tananyagába. A cigány kisebbségi oktatás tantárgyi integrációja
2004. óta kap a perbeli iskola

megvalósult.

A

Kossuth Általános Iskolát a jelerrlegi tanulók szabadon választották sok más általános
iskola közül. A szülők mindvégig tájékoztatva voltak az oktatási lehetőségekről, s más

kifejezetten ragaszkodik az iskolához anrtak ellenére, hog}'
oktatási lehetőségekről. Sok szülo
2009.janurír l-je utan akörzethatárokat módosította az
;;;;k"-,'n.rí körzetes'' tanuló.
zethatárok me gfe l e l nek a j o g s zab áIy i e ő írás o knak.
t' i 3í."* íiár.r.ii" n kU
1

8-án közoktatási szakértő
Hivatkozott arra, hogy az oktatási Hivatal 2010. március

il;;;-úburt''agiőíIenőrzést végzett, az
tárt

SNI tanulók tekintetében szabályalanságot nem

fel l3IlAlI.l

- o-o-o

-

A felperes keresete részben és azalábbiak szerint alapos.

A felperes kereshetőségi

ioga:

alapíwány tevékenységekiterjed az integráció és esélyegyenlőség
megterémtésére,harcol a diszkrimináció ellen. Közhasznú tevékenysége a gyermek- és
ifiúságvédelem, gyermek- és ifiúsági érdekképviselet, a hátrányos helyzetű csoportok
társadalmi esélyegyenlőségénekelosegítése'az enrberi és állampolgári jogok védelme.

A felperesi

/keresetlev éIhez csatolt alapító okirat/.

Ennek alapjan megállapítható, hogy a felperes az egyenlő bánásmódrol és az esélyegyenlőség
megÍeremiésérőlszóló 2003. évi CXXV. törvény itovábbiakban: Ebktv./ 3.$ e./ pontjában
az egyének
meghatározott alapítvány fogalmanak megfelel. A közérdekű igényérvényesítés
jogot
a felperesnek a perlésre' a per tárgya a perindításkor pontosan
perben állása nélkül ad
számú
tagból ál1ó, ám az egyenlő bánásmód követelményének
határozhatő
nem
meg
megsértése miatt azonos vagy hasonló jogsérelmet elszenvedő csopot1, valamint a jogellenes
rendelkezés megsztinte'tése híján a jövőben potenciálisan e csoporthoz tartozók kollektív
jogvédelme) az ehhez illeszkedő szankciókkal. Közérdekű igényérvényesítésre
abban az
esetben is van'lehetőség, ha az adott rendelkezéssel érintett csopoft nrinden eges tagjáról _
habár a csoport tulnyomó része rendelkezik ezzel atulajdonság[al _ akár tartózkodáia, akár
nrás körülmeny okan nem léhet ezt teljes bizonysággal eldönteni'

A

kereseti kérelem időszakától, 2004. február l-jétol az alperes fenntartásában működő
Kossuth Általános Iskolában tanuló cigany gyermekek pontos száma, személyazonossága
nem állapítható meg, a szülők a személyes adatok védelméről és kozérdekű adatok
nyilvánosságáról szó1ó 1992. évi LXIII' torvény /továbbiakban: Afiv./ 2.$ 2la. pont szerinti
szenzitív adatról, a gyer4g*ekek etnikai hovatartozásáról nyilatkozatot nem tettek.

A perbeli legitimáció meB't:lÉsénéla bíróság a közérdekű igényérvényesítésEbktv. 2O.s lll
bekezdés c./ pontjából in$ylt,ki: az egyenlobanasmod követelményének megsértésemiatt a

;bíroság elott izemé$iségi:j9gipert indÍthat a társadalmi és érdek-képviseleti őzervezet,ha az
,. egyerrl-ő bánásrnód . követglmgqyének megsértésevagy annak közvetlen veszélye olyan
alapult' ámely az:ég}es e1bér személyiségéneklényegi vonása, és alogsértés
"''tulajdonságon
' v.aBy anna[ kozvetlén ves,zé}e'91emélyek ponto.* á.g iem határo ihutő,nagyobb ciolortiat

:az
bekezdés éÍelmében érdek-képvisel-etiszervezet a hatóság etott L (1)
'bekezdésben meghatározott]$lt9te1ek teljesülése esetén eljárást indíthat. Az Ebktv. idézett
'szabálya összhangban á1l'az'Errrópaj Unió Tanácsiínak a szómélyek közötti' faji- vagy etnikai
, származásara
uJo tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáiól sző|ő

,,'érinli. A

l2l

l0
19'
Faji
Egyen'oség í .oányelvl preambulumának
/továbbiaktan:
zo'Ol43lEK lránye've l2lbekezdésében előírt rendelkezéseknek.
eÍ, a l . cíkk

bekezdéséb

gyermekek
szerepel a cigany és hátranyos letrzeP megsértését
cé'ként
okiratában
A felperes alapító.
t.rplr.s kereseteu"+ ?, egyenlő ua''ai-áa''r.á*,ár*e"|é:"y
pontokban
ioevéáelme.
áz Ebktv. 8.$ ;j,''J.l,- "'l, y'l 2',:l és vagyont
társadalmi
veaett tu1ajdonsagríJápii"'o, bórszín,
etnikai kisebbségh Jr',iuiira'.
zás, 'konkrétan
"í'iJ'n'"'
rioiaárto
/faji
keresete a Kossuth
foelaitakra
az iskolában a szegregáció a'apját Ár*
meg nem határozbatő
hJlyzetl,ame'yet<
közösség?t,-vagyis ,á"rerv.f
Áttdano, Iskola.-r.í'iái'rr.
fennáll'
?rlnii. .kkent a keiesetind]iá'i 3ogo'uitsága
nagyobb .ropo.qu,
a felperes nem
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kimentési lehetőségre való hivatkozástmár nem engedi meg, igy az ekkortól hatályos 10.$ /2/
bekezdés szerint jogellenes elkülönítésnek minősu| az a rendelkezés' amely a 8.$-ban
meghatározott tulajdonságai alapján egyes személyeket vagy személyek egyes csoportját a
veltik összehasonlító helyzetben lévő személyektol vagy személyek csoportjától _ anélkül.
hogy azt a törvény kifejezetten megengedné _ elkülönít.

Az oktatás és képzésterületére vonatkozó speciális szabályokat tarta|mazzák azEbktv.2730.$-ai' A törvény 27.s l3l bekezdéséneka.l pontja szerint az egyenlő banásmód

követelményének megsértéSétjelenti különösen valamely személy vagy csoport jogellenes
elkülönítése egy oktatási intézményben,illetve aZ azon belül létrehozott tagozatbanosztályban vagy csoportban. A 28.$ l2l bekezdés a.l pontja szerint nem sérti az egyenlő
banásmód követelményét, ha a közoktatási intézményben a szülők kezdeményezéséreés
onkéntes választása szerint olyan vallási, vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló.
továbbá kisebbségi vagy flemzetiségi oktatást szerveznek, amelynek célja vagy tanrendje
indokolja elkülönült osztályok Vagy csoportok alakítását, feltéve, hogy emiatt az oktatásban
résávevőket semmilyen hátrány nem éri, továbbá az oktatás megfelel az állam által
jóváhagyott, államilag eloírt' illetve államilag támogatott követelményeknek.

A

a

perben hivatkozott arra' hogy az Ebktv. 2006. december 31-ig hatályos
normaszövege nem felelt meg az Eurőpai Tanács 2000l43lEK számú irányelvének /Faji
Egyenlőségi lrányelv/. Magyarország2004. május 1-jei uniós csatlakozása miatt. A felperesi
álláspont miati az Európai Közösségek Bíróságánál a Marshall ügyben lC-I52l84.l hozott
döntése alap1án a Faji Irányelv hivatkozott cikkei jelen ügyben hazánk uniós csatlakozásától.
azaz 2004. május 1-jétől közvetlenül hatályosulnak. Nemzetközi jogi kötelezettség okan figyelembe véve a Faji Irányelv 4. cikkét- az alperesnek kimentési lehetősége a szülői
beleegyezés alapján indított etnikai kisebbségi oktatás esetén az Ebktv' 28.s l2l bekezdés a./
pont szerint van. A Faji Egyenlőségi Irányelv 8. cikke értelmébena felperesnek már az uniós
csatlakozástól valószínűsítésikötelezettsége volt. Ejogi álláspontot az alperes nem osztotta.

felperes

A bíróság a jogvita

e részébenaz alábbi álláspontot

foglalta el:

Az Európai Közösséget létrehoző Szerződés 249. cikke értelmében az irényelv a közösségi
jog egyik sajátos jogforrása,, az ,,eléÍendő célokat illetően minden cimzet| tagállamr'a

kötelező' azonban a forma és az eszközök megválasztását a nemzeti hatóságokra hagyja''.
Szabályozási keretcélt fogaImaz meg, de azt nem írja elő, hogy e célt a tagállamok nrilyen

jogaIkotási eszközökkel

és pontosan milyen tartalommal valósítsák meg.

A közösségi jognak az Európai Bíróság által kidolgozott elvei /mindenekelőtt

a közvetlen és a
közvetett hatály, valamint a közösségi jog elsőbbségének e|vel azotban lehetővé teszik, hogy
az irányelvek áLtaI meghatarozott célok az egyéni érvényesítésrévénakkor is
megvalósuljanak valamely tagállamban, ha az adott állam az irrányelv átültetésére vonatkozó
kötelezettségét nem vagy csupán részlegesen telj esítette.

Az Ebktv. 65.$ f.l

pontja rögziti, hogy

a

törvény

a Faji

Egyenlőségi Irányelwel

összeegyeztethető szabályokat tarta|maz, tehát többek között ezen irányelv átriltetésétcé|ozta'
Az irányelvben a közosségi jogalkotó elsősorban a célt határozta meg' a végrehajtás /áttiltetés/
módjáról való döntés a tagállamok kezében maradt. A közösségi jogfejlődés során felmerült a
kérdés,hogy lehet-e és ha igerr, milyen módon lehet egy irányelv rendelkezéseire hivatkozni a
tagállanri bíróság előtt. Az irányelvek közvetlen batályát a bíróság a Van-Duyn esetben

mondtaki.ElőzeteskérdésreazEurőpaiBíróságkimondta,hogyaziraffi
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cikk /1/ bekezdése /közrendi klauzulára alapított intézkedés/közvetlenül hatályos. A Bíróság
kimondta azt is, ltogy az irányelvek nem egészükben hatályosulnak közvetlenül, hanem
rendelkezéseiket egyedileg meg kell vizsgálni és közvetlen hatálya csak azoknak a normáknak
lehet, anrelyek kellően világosan és pontosan meghatározzál< az egyének jogait. Az irányelv
csak vertikálisan hatályosul közvetlenül, azaz csak az állammal és állami szervekkel szemben
hivatkozhat tá az egyéni jogkereső, magánszemélyekkel szembeni jogvitában nem. Egyetért a
bíróság a felperessel abban, hogy a Bíróság jelentősen kiterjesztette az ál\ami szerv fogalmát'
minden olyan szervle' amelyet állami intézkedésselés áilami ellenőrzés mellett valamilyen
kozszolgáltatás ellátásara hatalmaztak fel. 4a:1pgry9_bapq$'q19"!b1n
'v-élla1t 9.z9r9p-e-.ilygnnek
minősül.

A

Legfelsőbb Bíróság Pfv'IV.20.9361200814' oktatási jogviszonyban jogellenes elkülonítés
megállapítása tárgyú ítéletébenkimondta, hogy a magyar bíróság hazéttknak az Eurőpai
Unióhoz való csatlakozása időpontjától 12004. május 1-től/ jogosult /esetenként köteles/ a
2004. évi XXX. törvény lcsatlakozási törvény/ 3.$-ával kihirdetett EK-szerződés 234. cikke
alapján az Eurőpai Bírósághoz fordulni előzetes döntéshozatali eljárás iránt. Az Európai
Bíróság saját hatáskörét értelmezve az Ynos Kft általYarga János ellen indított C-302l04.
ügyben megállapította, hogy nincs hatásköre a kozösségi jogszabály értelmezésére'ha a
jogvita alapjául szolgáló tényállás a csatlakozást megelőző időben keletkezett. A perbeli
jogvita alapjául szolgáló tényállás mér a csatlakozás idopontja előtt fenná||ott 12004. február
I-jétőll, ezért nem kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárást /BH2006l2I5'l.

Ez a körülmény a Legfelsőbb Bíróság idézett dontése szerint nem akadálya annak, hogy a
felek jogviszonyában irányadó jogszabály alkalmazása és értelmezésekörében a bíróság
figyelemnrel volt a jogszabály megalkotásának egyébkéntis alapjául szolgáló Faji
Egyerrlőségi lrányelvre, annak pozitív diszkriminációt tartalmaző szempontrendszerére
/Ebktv. 65.S f./ pont/.

Az Ebktv-t

2007. január 1-jei hatállyal módosító 2006. C[V. torvény részben a Faji
Egyenlóségi Irányelv teljesebb áttiltetését célozta^ ezen túl a törvény eddigi gyakorlati
alkalmazása során (bírósági ítéletekben és az Egyenlő Banásmód Hatóság gyakorlatában)
felmerült kérdésekrekívant - a törvény koncepcionális elemeit nem érintő módosítással pontosabb választ adni. A felperes á|tal idézett Cl152l84. sz. Marashall-ügy nemi
diszkrimináció miatt indult ügyben értelmezte a761207|EKG Irányelv egyenlő elbánás elvére
vonatkozó közösségi előírásait.
Mindezeket értékelvea megyei bíróság úgy ítéltemeg. hogy a kereseti követeléssel érintett
2004. február l_jétol 2006. december 31-ig terjedő időszakban az Ebktv. akkor hatályos
rendelkezéseit kell alkalmazni. A 19.$ l1lbekezdés szerint a közérdekű igény érvényesítésére
jogosultnak kell bizonyítania, hogy

a)
b)

jogsérelmet szenvedő személyt vagy csoportot hátrány érte és
a jogsérelmet szenvedő személy vagy csoport a jogsértéskor_ ténylegesen Vagy a
jogsértő feltételezése szerint rendelkezik a 8.$-ban meghatározott valanrely
tulajdonsággal.
a

lll bekezdésben foglaltak bizonyítása esetén a
másik felet terheli annak bizonyítása, hogy
a) megtartotta vagy
b) az adott jogviszony tekintetében nem volt köteles megtaftani az egyenlő bánásrnód
követelményét.
Az Ebktv. I9.s l2l bekezdés értelmében az

':.

T\

Altalános kimentési okként az alperes az Ebktv. 2006. december 31-ig batá|yos 7.$ l2l
bekezdése szerinti kimentési jogát bizonyíthatja, amelynek értelmében nem sérti az egyenlő

bárrásmód követelményét az a 8.$-ban felsorolt tulajdonságorr alapuló magatartás, intézkedés.
feltétel, mulasztás, utasítás vagy gyakorlat, amelynek tárgyilagos megítélésszerint az adoÍI
j ogviszonnyal közvetlenül összeffiggő ésszerű indoka van'

Speciális kimentési okként az alperes bizonyíthatja azEbktv. 28.$ 12/ bekezdés a.l pontja
szerint meghatározottakat, azt, hogy az iskolában a szülők kezdeményezéséreés önkéntes
váLasztása esetén szervezte az oktatást melyrrek célja, tanrendje indokolta az adott eljárását s
az oktatás megfelelt az állam áItal jóváhagyott. államilag előír1, illetr'e támogatott
követelmérryeknek. Fentiekről atájékoztatást a megyei bíróság a felek részére/13. jkv. 6.
oldal/ megadta.

2007. január l-jétől hatályos módosított A törvény a jogellenes elkülönítés
esetében kizfuja az Ebktv. 7 $ (2) bekezdése szerinti általános kimentés alkalmazhatóságát.
mivel csak abban az esetben nem minősíti az elkülönítést jogszerútlennek, ha azt törvény például az Ebktv. 28. $-a - kifejezetten megengedí. Az Ebktv. I0. s l2l bekezdése szerint
jogellenes elkülönítésnek minősül az a rendelkezés, amely a 8' $-ban meghatározott
tulajdonságai alapján egyes szenrélyeket vagy személyek csoportját a velük összehasonlítható
helyzetben lévő személyektől vagy Személyek csoportjától - anélkül. hogy azt törvény
kifejezetten megengedné - elkülönit. Az oktatási jogviszony 2001' január l-jétől terjedo

Az Ebktv.

időszakára

a

megyei bíróság

következményeiról a feleket
Jo

az Ebktv.

táj ékoztatta l 3 . jkv

idézett szabályairól,

.4.old. l .

a

bizonyítási

teher

gellenes elkülönítés

A peradatok alapján a megyei bíróság megállapította, hogy a perbeli iskolában jelerrtős
többségében a cigány etnikumhoz tartozó, ill. halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket
oktatnak. E megállapítása során a tényállásban részletesen felsorolt bizonyítékokat
mérlegelte:
A

2003l2004-es beszámoló szerint az iskola tanulóinak 67 oÁ-a cigány' 75 oÁ-a hátrányos
heIy zetu, 24 %o v eszéIy eztetett.

Dr. Kun András alpolgármester 2005. évi értékelésébentöbb mint 70 % cigany szárn'nzásu

tarruló szerepel.

A

kompetenciafejlesztést támogató intézményifejlesztési terv szerint a 222 fo létszámból
hátrányos helyzetű tanu]ó 105 fő, veszélyeztetett tanuló 71 fő, roma 80 yo,58 Íö SNI tanuló
l6tN7 .l

Győr Megyei Jogú Város Kozoktatási Esélyegyenlőségi Progranrja 2007. megállapítása

szerint az áItalénos iskolai tanulók száma a városban 10.219 fo, a tanulók 13 oÁ-a hátrányos
helyzetű' 2,5 oÁ-a halmozottan hátrányos helyzetű, 8 % SNI tanuló. Kisebbségi progranrban
való részvételta Kossuth Általános Iskola és a Kovács Margit Áur vállalta. A Kossutlr és az
Eötvös József Általanos Iskolában magas a HHH-s és a HH-s diakok atánya, akik nenr
folytatják a tanulmányaikat a 8. osztály befejezése után. 16lAl17.l
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2007. februárban készült humánerőforrás operatív program /hefop-beszámoIől, illetőleg az
e]ső év tapasúalatai _ kompetencia alapú programcsomagok kipróbálása a Kossuth Lajos
Altalános Iskolában _ című belső szakmaí anyagok szerint mind a 8 évfolyamon differenciált
oktatás folyik, 16 év óta sikeresen folyik azegyéni bánásmódot, személyre szabott fejlesztést
igénylo gyerekekkel való foglalkozás. A szülők munkanélkülisége, szegénysége,helyelen
életvitele. iskolázatlansága miatt egyre több gyerek nevezhető hátrányosnak, vagy
veszélyeztetettnek, nagyon sokan csavarognak.
adataik szerint tanulóik 65 oÁ-a
',Statisztikai
halmozottan hátrányos helyzetú". ,,Az iskolánkba jaró gyerekek átlag alatti képessége,
motiválatlansága, hátrányos vagy veszélyeztetett helyzete, otthoni körülményei, szüleik
iskolázatlansága, az iskolai munka iránti érdeklődésük hiánya régóta nehéz feladat elé állítja a
pedagógusokat". l29. alatt csatolt okiratok/

A Kossuth Általános Iskola közgnilés által2007-ben elfogadott pedagógiai programja szerint

az iskola ,,működési területén /Ujváros, Piruryéd, Sziget/ él a város roma lakosságának zome"
valamint a perifériára szorult családok több mint 50 oÁ-a. Ebből adódik, hogy tanulóink
többsége roma származásil és nagyon magas a szociálisan hátrányos vagy veszélyeztetett
helyzetűek száma.'' ,,A cigány tanulók dönto többsége aluliskolázott szülők gyermeke'
Családi kömyezetük nagymértékben eltér az iskolázottabb, nagyobb védelmet, jobb nevelési
feltételeket biaosító miliőtol.'' .,Az iskolázatlarl szülok vagy alacsony fizetésűek, vagy
munkanélküliek' ezért gyermekeik körülményei rosszak''' Tanulóink jelentős többsége
jogosult a kiegészítő tankönyvtámogatásra. l22. aIatt csatolt program 6.,23. és29. old'l
2008. március 28-án, a felperes munkatársainak terepszemléjekor az intézményférőhelye 440
fós volt' a létszám 220 fő, ebből 108 fő halmozottan hátrányos helyzetű /továbbiakban: HHH/
és plusz 30 íó, akik a múlt lréten nyilatkoztak HHH helyzetükről a település jegyzóje felé. 50
fó a hátrányos helyzetrí /továbbiakban: HH/, 58 fó SNI tanuló. Magántanulói státuszban 14 fő.
A terepmunkában résztvevő felperesi munkatárs Radics József tapasztalatai szerint az iskola
tanulóinak 80-90 oÁ-a roma, ennek 60 %-a lovári, kis % beás, rumungró és köszörus cigány.
2007l2008-as tanévben a beiskolázási körzetből 1 i3 tanuló kezdte meg a tanulmányait az első
osztályban, ebből 10 gyermek jelentkezett a Kossuth Általanos Iskolában. Bejáró gyermek 2
fo. Németh Zo|tán igazgatő a keresetlevél mellékletétképező jegyzokönyvet megismefie, a
..hatalmas lemorzsolódás'' minősítés tekintetében tartotta indokoltnak az arnyaltabb
bemutatást, mivel pontos adatok nem állnak rendelkezésére, adataik anól vannak, hogy több
lány családalapítási okbólmarad ki az iskolábő| l25 jkv' 3.old./.

Lakatos Évatanú 2OO2-től2008. november 30-ig dolgozot| a Győri Cigány Érdekvédelmi
SzövetségnéI lcÉszl, munkája részétképezte, hogy az aktuális programokon kísérjea
védőnőket, orvosokat, rendőröket, amikor egészségügyi, drog-prevenciós, stb' előadásokat
tartottak. Rendszeres tevékenységet is végzett az iskola kultúIháZában, hetente két
alkalommal 2-2 órában a cigány hagyomanyokról tanította a gyerekeket, különböző
ünnepségeket szervezett a városi és oktatási szakemberek teljes támogatása mellett. 6 év
tapasztalata szerint a Kossuth Általános Iskola ,'Győrben cigányiskolának számít'', nem
cigány etnikumhoz tartoző gyermekek is vannak az iskolában, azonban az ő életkörülményeik
lrasonlóak az iskolában többségben lévő cigany etnikumhoz tarÍoző gyermekekéhez. 6 éves
műktjdése alatt az ott lévő roma gyerÍnekek aránya nem vá|tozott, ,,egy-két'' olyan magyar
gyermek jár oda, akik igen szegény korülmények között élnek, és .,nem illettek az elit iskolák
gyermekei közé". Győr-Ujvárosban élők 70 %o-acigány etnikumhoz tartozik. /13 jkv.8.oldal/.

tt
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Dr' Vargáné Réti Edit a Győri Anyás Csecsemő otthon intézmény
vezetője, törvényes
képviselóje az iskolában tanuló két cigríny etnikurnhoz
tartoző gyermeknek. Az érdektelen
tanú nyilatkozta,
hogy külön nem tanulmányozta, hogy milyen ariínyú
a roma gyermekek

száma az iskolában, de Győrben ismert, hogy á Kossutliutca
k-cirnyékén sok roma család éI, és
az

iskolában is sok roma származásu gyermek
intézmény tevékenységérőlpozitívak'

él l2}.jkv.

S.old./ Szakmai tapasztalatai az

orsósné Lajkó Gyöngyi a Rompodrom Cigány azÚtonEgyesület
alkalmazás ában áll.Tudott
arról, hogy az iskola- rendszeres kapcsolatót:rrrt aCKÖ ve)etőjével,
Horváth Attilával, mert a
Kossuth Általános Iskolában sok roma szátmazásu gyermek tanul,
de az arányukat nem
ismeri. /20. jkv 9.old./
Farkas Andrea második gyermeke is az iskolában tanul,
a család maximálisan elégedett az
iskolával, a gyerekek közt nem tesznek különbséget.Ezlnelvet
vallja nevezett szülő is. Az
iskolába több roma gyerek jár, de arányukat nem t,io.ju
m"guecsülni l20 jkv.15'old./
Németh Zoltán 1981. augusáustól do\g.ozíkaziskolában,
2006.augusztusát ő1igazgaÍő. Közel
3 évtizedes tanéritapasztalata, az iskolába járő tanulók,
a szüloi iáttér,az identitás és egyéb
kötodés alapján az a uéleménye,hogy áttatában és jelenleg
is az iskoláilan tanuló gyennekek
kb. 70 Yo-a cigány etnikumho z tartoiik /25 jkv.5.oli/

Papp András 2004. július l-jétől az ol<tatási és kulturális
osaály vezeÍője' Újvárosban a
Kossuth Általáno. Is[ola az egyet|enkörzettel rendelkező
isko]a. A HHH-s gyermekek száma
lényegesen magasabb, mint máshol, több utcát ki
kellett venniük a 2odq.január-február
hórrapi körzethatar..módosítás megváltoztatásakor a perbeli
iskola körzetébol. A HHH-s
gyermekek tekintetében nem létezik, tiltott az o1yan..gir",;tra.io,
amely
meg lehetne
állapítani' hogy a HHH-s gyermek cigríny szárÁazásu-"..
"r"p:* számottevo
Ú3uarorban álakósság
része roma etnikumhoz tat1ozlk, de á cigany lakosok
arénya folyamatosun e. rohamosan
csökken' Ú;város jelentős átalakuláson megy keresztül'
kedvelt építésiterület, több utca
éttékesúj építésűhazal<kal beépített,a váItozás szembe
tiÁő' s folyarnatos l25. jkv. l2'old,.l

A

Kossuth Általános Iskola Közoktatási. E;9lreerenlőségi
Terv 2008 . tartalmazza, hogy az
intézmény tanulóinak 72 %o-aHH-s tanuló' rc őlo]irluH-i
amely a városi HHH-s átlagnál7,6
%o-kal magasabb' /26. alatti terv 6.old./ Ezen
adatok helyességét a felperes okkal vitatta. A
perben feltárt valamennyi bizonyítéktól lényegesen
kevesebb a HHH-s gyermekek 10 %-os
intézményi aÉnya- qefen megállapítható vo'lt, h"g'u
K;;;',h'Áiáá53l.o"r" körzetének
{ jelentősen
társadalmi összetétele
küónbözött a tcibbiískoláétól, az iskolakö rzeteklill. körzeti
jst<ot{t<l különbségei a különböző
státusú tarsadalmi rétegek lakóhelyi elhelyezkedéséből
következtek döntően. A 200g-es körzethatár-módosítás
a tanulók ósszetételére lényegi
hatással nem járt' Rácz Béla szociális munkás,
felperesi alkalmazott többszár járt tényfeltárás
céljából az iskolában, Győr városában' közoktatáii
Tudott arról,
lrogy a 2009'januári körzethatiír módosítás során
"aátgntij;;;i;li;ffiu;.
a Kosiúrrutca
több részre lett osáva, több
iskolához csatolták, de a helyszíni eljrírása során
egyetlen egy családot, gyermeket sem taláIt,
aki a korábbi státuszát m.guáltoaattá voha. tzo;uíss.old./
A tanú által tapasztaltak, il1etőleg
az alperes által becsatolt, 2O09l201O-es oktátási év tanulói
cisszetételével kapcsolatos
okiratokkal, ill. alperesi nyilatkozattal.

Hazánkban

az

etnikai-

nincs lehetőség. 2005-ben a közoktatási
{apú
törvényben definiált HH és
a HHFL kategóriákat az oktatási kormányzat
artahasználja' lrogy
megpróbálja szociá]is kategóriákkal meghatározni
a célcsoportot. A HH azt jelenti, hogy a
regisztrációdra
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tanuló családja rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre /RGYIí jogosult az egy főre eső
jövedelemhatar miatt, a HHH pedig azt jelenti' hogy mindezeken túl egyik szülőnek /egyedül
nevelő szülőnél adott szülőnek/ sincs nyolc általános iskolanál magasabb végzettsége. Az
RGYK és HHH minősítés rendszeres a perben meghallgatott tanuk szerint kellő
hatékonysággal nem ,'ér {issze"' más-más helyen intéződik' ill. a HHH minosítés tekintetében
azon szülő önkéntes nyilatkozatán alapul, aki nem végzett 8. osztályt. Nemcsak az a kérdés
merül fel, hogy vannak-e ,,lyukak a rendszerben'', hanem az is, hogy valamennyi esetben
nregállapítható-e a HHH-s minősítés. Papp András oktatási osztá|yvezető vallomásában a
HHH-s adatok pontos számát nem tudta megjelölni, de azt tudta, hogy az adott iskolában
magas l25 jkv.I5.old'/ A perben feltárt adatok e nyilatkozatot megerősítették.

A felperes az Ebktv. szerint

őt terhelo bizonyítási,

i11.

valószínűsítésikötelezettségének eleget

tett: bizonyította a hátrényos helyzetet eredményező jogsértő magatartást, a jogellenes
elkülönítés törvényi tényállási elemeinek megvalósulását. Az egyenlo bánásmód elvébe
ütközo jogellenes elkülönítés fogalmából az is következik, hogy az nélkülc'zi az éintett
személy vagy csopor1 elkülönítésére irányuló akaratát, a jogellenes elkülönítés ténye az
érintett személyeket szükségszeruen hátrányosan érintette' A Kossuth Lajos Általános
Iskolában 2004. február 1-jétől intézményiszinÍen megvalósult a cigány etnikai kisebbséghez
tartoző, il l ető leg halmozottan hátrányo s hely zetu gyermekek elkül önítése.

Győr Közoktatási Esélyegyenlőségi Program célja, hogy a város a területi egyenlőtlenségeket
felszámolja, ne csak a körzethatárok megállapításával, de intézményi szinten is biztosítsa"
hogy HH-s és HHH-s gyermekek aránya ne legyen magas egyes iskolákban.2009. januárt
megelőző körzethatárok megállapítása, helyesebben lényegébenváltozat|an megállapítása a
területi egyenlőtlenségeket nem számolta fel. A 2009. januári körzethatár változtatáskor a
perbeli körzetes gyermekeket tiz, a városi buszvonalak mentén lévő intézmérryhezsorolták, a
Kölcsey Általános Iskolától a Móra Általanos Iskoláig. Az intézkedpg_grykorlati változással
rrem járt, az újvárosi-szigeti gyermekek többségét a keraSáttel érintett időszakban-ís'2ü1ők_fiéffi}iay6en járatták' több mint 100 körzetes gyermekbő1r2009. szepternberében' illető|egazt
nregelőzően is alig több mint 10 gyerek iratkozott be első osztályba.2010. őszén első osztály
nem indult. A körzethatarok váItozása miatt a kiielc'lt iskolák ugyan kötelesek lennének
felvenni a gyermekeket, de a szülok a szabad iskolaválasztás alapjÉn válasahatják továbbra is
a gyermeket addig oktató Kossuth Általanos Iskolát is.

IA

j

megállapításának épp az a célja, hogy a HH-s és HHH-s gyermekek atánya
minden intézménybennagyjából azonos legyen. Távolabbi utcak-_-is-__bes-oro1h-atÓ-k_*-9.gy-'_..

i

hatékonyan nem tör1ént meg. Települési. azaz városi szinten_a-prgbJéryrsle*zelése nem történt

körzethatárok

de az ott élőkei
Mivel szabá_'
ikorzetbe,
-istotiivansztaíían.
'.gitsry-.!ág'.p-ga111-le-[;a:lsró-láp-?_-iáiegp:'
aia*iaű'
rnegiíaurtríi""'"''if"jta
égyes-iskoíáü
iió;ött,
de az arányok
l
évente
felül
fenntartása
a
körzethatárokat
kell
perbeli
érdekében
vizsgálni. Ez a
esetben
f

i mes.
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í-#*
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srabad iskolav á|asztás kétségtelen előnyei mellett annak negatív következményei is
megállapíthatők. Az iskolaknak ugyan kötelességük felvenni a körzetükben lakókat, de a
többlethelyeket gyakorlatilag évekig úgy töltlrették fel, hogy válogathattak a tanulók kozijl, ez
is kihatlratott a rendszer szelektivitására, növelhette az iskolák közötti különbségeket. A
demográfiai helyzet ismert alakulása e folyamatot erősítette' A jelenlegi szabályozás _
helyesen _ többlethelyek esetén a hátrányos helyzetű gyermekek felvételétteszi kötelezővé
/Közokt.tv. 66.$ l5l bekezdésl. Az OECD áIta| 200l-ben lefolytatott PISA néven ismert

T

nemzetkozi felméréskimutatta' hogy

a szülők iskolai

befolyásolja a legjobban a tanulók tanulmányi teljesítményét.

végzettsége Magyarországon

Az

egyenlő bánásmód oktatásügyben való érvényesítésea Íoma éslvagy szegény tanulók
helyzetének javítását célozza, a diszkrimináció megszüntetésében a helyi önkormányzatok
kulcsfontosságú szerepet töltenek be.
Szegregációnak nevezzik azt a jelenséget, amikor egy-egy településen belül különböző
tarsadalmi rétegek' etnikai csoportok stb. lakóhelye erősen elkülönül egymástól. A perben
ismertté vált városrészek településtöfténete, a lakóhelyi elkülönültség leképeződése, a szülők
többségének döntése la szulők nagy része elviszi a körzetes iskolából a gyermekétl, a szabad
iskolaválasztás gyakorlatban tapasztalható pozitív-negatívhatása /elit, ill. szegregált iskolák
kialakulása/ mind oka a heIyzet kialakulásának. E helyzet kialakulásában az alperes
felelősségét a bíróság nyilvánvalóan nem állapíthatja meg, de azt igen, hogy a kialakult
lr.oil4r" ;z9'g"-egació-eLleni_&llé_pé*q"e"*kg!Ö -e.I9d![9l1!yel nem járt. A jogsér1és a jogellenes
élkülönítés minden aktivitást nélkülöző fenntartásával i J megvalosiír4--'

-,
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--

----'

-"-'

A

bíróság a kimentés körében vizsgálta az alperes védekezését,2006. december 31-ig az
általános' és speciális kimentést, 2007.januártól az Ebktv. 28.s l2lbekezdés a.l pontja szerinti

kimentést.

A jogellenes elktilönítés törvényi tényállási eleme az, hogy a védett tulajdonságú személyek

elkülönítése nélkülözze atárgyilagos mérlegelésszerinti ésszerű indokot. IJgyanez a törvényi
tényállási elem fogalmazódik meg az alperes oldalán az á]talinos kimentést eredményezo
rendelkezésekben. A nemleges körülmény, azEbktv. 10.s l2lbekezdés szerinti ésszerű indok
hirínya nem bizonyíthatő^ előtérbe keriil az alperes kimentése körében a 7.$ l2l bekezdésben
foglalt bizonyítási kötelezettség, azaz,hogy az elkü]önítésnek tárgyilagos mérlegelésszerint
ésszeru indoka volt. Az alperes mentesüléséteredményező tárgyilagos mérlegelés szerinti
ésszerű indok fogalmanak tartalmi kereteit a többször felhívott Irányelv 5. cikke határozza
meg. Eszerint a teljes egyenlőség gyakorlati megvalósításanak biztosíiása céljából az egyenlő
bánásmód elve nem akadály meg egyetlen tagállamot sem olyan különleges intézkedések
fenntartásában és elfogadásában, amelyek a faji vagy etnikai szártnazásból eredő hátrányok
kiküszöbölésére és ellensúlyozására irányulnak /pozitív intézkedések/. E rendelkezés _ mint
ahogy a LB Pfv.Iv.20.9361200814. számű ítéleterámutatott _ nem hagy kétségeta felől' hogy
csak olyan, az egyeÍllő bánásmód elvével !átszőIag össze nem egyeztethető intézkedések
/jogszabályi rendelkezéseV megengedettek a tagá|lamok számára, amelyek célzottarr a faji
vagy etnikai szÍtrmazásból adódó hátrányokat szenvedők esélyteremtéseérdekébenhoztak.

A

közoktatási jogviszonyban aZ eges személyek Ebkrv. 8.$ szerinti védett tulajdorrságain
alapuló elkülönítésének volt-e ésszeni indoka' ügydöntő jelentőségű a közoktatásban részt
vevő gyermekek érdeke és a gyermekek érdekeinek érvényesítéséreképes tudatos szülői
akaratnyilvanítás.

Az alperes

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. év LXV. törvény 8.$ /4/ bekezdése alapján
köteles gondoskodnl az á|talános iskolai oktatásról és nevelésről, köteles biaosítani a nemzeti
és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.A Kozokt.tv. 86.$ /1/ és l2l bekezdése ezen
felül a városi önkormányzat fe|adataként határozza meg azt is, hogy köteles gondoskodni a
nemzeti és etnikai kisebbség által lakott teleülésen a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez
tartozok általános iskolai oktatásáról, SNI tanulók ellátásáról, amennyiben azok a többi
tanulóval együtt oktathatók.
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önkormányzat határozza meg a Közoktv. 90.s lll bekezdése alapján az iskolák
nrűködési körzetét. A Kozoktv. 85.$ l4l bekezdés szerint a helyi önkormányzat a
közoktatással kapcsolatos feladatai megszervezéséhez intézkedési tervet, a l]l bekezdés
szerint minőségirányítási programot köteles készíteni.A fenntartói irányítás körében az
önkormányzathatátozza meg az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok számáú.
létszánreltérést engedélyezhet, ellenőrzi aZ intézmények múködésének törvényességét,
jővéhagyja az intézményminőségirányítási, nevelési, illetve pedagógia programját, értékeli

A helyi

és ellenőrzi a programban meghatározott feladatok végrehajtását /Kozoktv.102.$ /.

idézett szabályok alapján a kialakult he|yzet _ spontán szegregáció _ fenntartásában az
örrkormányzatnak volt szerepe' ekként felelőssége is van. A jogellenes elkülönítés a
kisebbségi csopofthoz tarÍoző gyermekeket az azottos oktatási feltételek biztosítása esetén is
megfosztja az egyenlő oktatási lehetőségektől. A Közoktv. 4/A. $ lll bekezőése értelmébena
közoktatás szervezésében, irányításában, működtetésében, feladatainak végrehajtásában
közreműködők a gyermekkel, tanulóval kapcsolatos döntéseik' intézkedéseik meghozatalakor
az egyenlő bánásmód követelményét kötelesek megtartani' A l2l bekezdés szerint az egyenlő
bánásmód követelménye alapján a közoktatásban minden gyermeknek, tanulónak joga. hogy
vele összehasonlítható helyzetben levő más személyekkel azonos feltételek szerint részesüljön
velük azonos színvonalúellátásban' Az l5lbekezdés szerint e $ alkalmazása során az egyenlo
bánásmódról szóló törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell.

Az

A perbeli iskolában

a cigány és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek oktatása a többi
oktatási intézményhez viszonyítottan nem felelt meg a fenti jogszabályi rendelkezéseknek, az
alperes nem hivatkozltat az Ebktv. I9.s l2l bekezdés a./ porrtja szerinti bizonyítási körében
arra, lrogy az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta.
b./ pontja és 7.$ l2lbekezdése alapján - figyelemmel a28.$ l2l
bekezdés a'l pontjában foglaltakra is _ az alperest terhelte annak bizonyítása' hogy az egyetlő
bánásmód követelményét az adott jogviszony tekintetében nem volt köteles megtartani,
vagyis az elkülönítésnek - jogszabályi felhatalmazás alapján_ ésszerű indoka volt' illetve arra
oket tudatos szülői akaratnyilvánítás feljogosította, ezá|ta|az elkülönítés nem volt jogellenes'

Az Ebktv. 19.s l2lbekezdés

Az

alperes mentesülését eredményező ésszeníindok fentiekben meghatározott tartalma
alapjarr _ mely szerint a faji vagy etnikai szátrmazásból adódó megkülönböztetés csak
esélyteremtő, a gyermekek érdeki és a tudatos szülői akaratnyilvanítás figyelembe vételével
meghatározott pozitív intézkedésen ljogszabályon/ alapulhat _ a perbeli iskolában kialakult
spontán szegregáció huzamos ideje történo fenntartása a közoktatási jogviszonyban nem
nrinosítheto olyan tárgyilagos mérlegelésszerinti ésszeníindoknak, amely az etnikai és
társadalmi vagyoni helyzeten való elkülönítés jogellenességének megállapíthatóságát kízÍr:ná.
Védekezett az alperes azzal ís,ltogy az érintettek önkéntes eLhatározása, illetőleg a nemzeti
kisebbségi oktatás képzésiformái indokolták a jogellenes elkülönítést.

A bíróság hangsúlyozza, hogy az önkéntes elkalant;lés nem jelent szegregációt.
Nyilvánvaló, hogy a szüloknek az iskolaválasztásban kifejezésre jutó döntése 9!a\9s9l_lq!9|*
jnkéntes, ha azv?l?ry-9-tuviszti!qeg.$_'il&g4'*ió
sztiletik meg ffiffieli iskolába
-bjrtokában
1ffiteno-t'gííátáí'ii'íiúdatosmagatartásnak abbán"az"éSetbön-tékidt*héTő,-ha a sztilők aZ ott
nyújtott képzésiformák és az iskola által biztosított egyéb lehetőségek mellett azzal is
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tisztában vannak, hogy más oktatási intézményben gyermekük milyen feltételek mellett.
milyen képzésbenrészesülne.

Az

az őt terhelő bizonyítási

kötelezettség ismeretében 35lAl1-5. alatt a zárő
tárgyaláson csatolta 2003l2004-es oktatási évtől 2008l2009_es tanéwel bezaróan a szülői
nyilatkozatokat egyezo tartalommal:
hogy a Kossuth Lajos Általanos Iskolába
',Kérem,
beíratott gyermekem iskolai nevelését'oktatását a32lI997. lxl.s.l MKM rendelet alapjrín. a
nemzeti etnikai kisebbségi oktatás irányelveinek figyelembe vételévelszíveskedjenek
biztosítani''.

alperes

Az oktatási évenként dossziéba fuzott okiratok nem tartalmazták a kiáIlítás dátumát' többön
nem volt azonosítható a szülői aláirás, egy részük tarÍalmazta az iskolábarr tanuló gyermek
nevét, osztályát. A kimentés körében önmagában kízárja azt,hogy az ilyen hiányosságokkal
rendelkező okiratokra az alperes a kimentés körében eredményesen hivatkozhasson.

Az alperes ana sem tudott nyilatkozatot tenni, hogy a szülők nrikor, hogyan, kitől s milyen
formában kaptak felvilágosítást' a nyilatkozatok ,'formanyomtatványon'' készültek
/35jkv.2.old./' Az alaki aggályokon túl a felperes e körülményeket okkal kifogásolta'
kiemelte, hogy a 2003l2004-es évre az alperes által csatolt szülői nyilatkozatok száma 113,
ekként még az alperes állítása szerint is legalább ennyi gyermek érintett' a felperes
következte tésétaz i sko la', elci gányo sodás áró l'' ez is a|átámasztj a'

A

nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény itovábbiakban:
Nektv./ 43.5 l2l bekezdése biztosítja, hogy a kisebbséghez tartoző gyermek a szülóje
döntésétől fiiggően anyanyelvű, ill. anyanyelven és magyar nyelven folyó vagy magyar
nyelvű nevelésben, oktatásban vegyen részt. A l4l bekezdés szerint a feladatellátásra köteles
helyi önkormányzatnak meg kell szervezníe a kisebbségi iskolai nevelést és oktatást, ha ezÍ
ugyanahhoz a kisebbséghez 1artoző 8 tanuló szülője kérte és az iskolai osztály a közoktatási
törvény rendelkezései alapján megszervezheÍó. Az Ebktv.28.s l2l bekezdés a./ pontjanak
ismeftetett rendelkezése értelmében _ egyéb feltételek mellett _ az olyan kisebbségi oktatás
nem sérti az egyenlő banásmód követelményét, amelyet a sztilok kezdeményezéséreés
önkéntes választása szerint /tudatos szülői magatartásl szerveznek, és amelynek célja vagy
tanrendje indokolja az elkülönült osaályok vagy csoportok alakítását.

A felhívott MKM

rendeletet értelmezte a Somogy Megyei Bíróság 24.P.21.44312008. számú
perben hozott, másodfokon a Pécsi Ítolotabta Pf.I.20.061 l2O1Ol7 ' számujogerős ítélete. Az
első fokú eljárásban beszerzésre került oszvald József nemzetiségi közoktatási szakértői
/jelen iratokhoz 27. alatt csatolt/ közoktatási szakértői véleménye. A szakértő kiemelte, hogy
irrtegrált iskolában is, amennyiben a feltételei megvannak, folyatható kisebbségi oktatás, nem
kizfuólag kisebbségi közoktatási intézményben. Bármelyik iskolában, ha 8 nemzetiséghez
tartoző szülő kéri az ilyen oktatást' a fenntartó köteles azt a tanulók számára biztosítani,
amennyiben nincs olyan iskola, ahol ed' teljesíteni tudják, megoldható úgy is, hogy
vendégtanulóként másik iskolában folyatja ez irányu tanulmányait a tanuló. A Pécsi
Itélőtábla jogerős ítéleterámutatott arra, hogy általános lintegráltl oktatási formában is
tanítható a nemzeti és etnikai kisebbségek eltérő nyelvállapota és kulturális sajátosságai,
valamint a kisebbségek különbözősége miatt a kisebbségi oktatás. Az alperesnél a nemzeti'
etnikai kisebbségi oktatás Németh ZoItán iskolaigazgatő 2009. október 20-i összefoglalója
szerint tartalommal valósult meg, alapító okirata tarta|mazza M ezzel kapcsolatos
alaptevékenységet l21lAl4. alatti összefoglaló, 21lAl5. alatti alapító okirat/. A cigány

20

kisebbségi oktatás nem kötelező eleme a cigány nyelv tanulása, ez
valósult, valósul meg.

a

perbe]i iskolában sem

ennek I2lAl1. a|att csatolt nyilatkozatok szerinti kifejezése, Horváth Attila CKÖ vezető tanú
vallomása alapjan sem lehet olyan következtetéseket levonni, hogy a perbeli iskolába járó
gyermekek szülei a döntés meghozatala előtt valamennyi szükséges információval
rendelkeztek volna.

A

nenrzeti kisebbségi oktatás képzésiformái sem indokolták az elkülönítést. Az oktatási
Hivatal 2010. márciusi ellenőrzése az SNI tanulók tekintetében történt, a jogvita tfugyát
tekintve nem releváns az alperes hivatkozása e körben l35. a|att csatolt határozatl.

A

fentiek alapján az alperes kimentése eredménytelen maradt, az elkülönítés jogellenesen

történt.

Jogkövetkezmények:

Az alperes kimentésre irányuló bizonyítása sikertelen maradt, ezért a bíróság a Ptk. 84.$

/1/

bekezdése alapján azt á|lapitolta meg, hogy az alperes a cigány etnikai kisebbségheztartozó
és halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak a Kossuth Lajos Általános Iskolábarr való
jogellenes elkülönítése fenntar1ásával megsértette az egyenlő bánásmód követelményét.

A

szeg egációnak nem feltétele az elktllanírctt csoporttal szentbeni hátrány, csupán a
törvényben meg nem engedett elkalanítés.A jogellenesen elkülönített oktatás még abban az
esetben is jogszerűtlen, ha teljes mértékben azonos feltételek biztosításával történik. A
jogellenes elkülönítés minden aktivitást nélkülöző fenntartása is megvalósítja a jogsértést.Az
jskolában megvalósult a szegregáciő, de az nem az önkormányzat tevőleges magatartása
alakult ki. Az alperesi önkortnónyzat felelőssége
I miatt. hanem objektív, lakossági okok miatt
jogellenes
mindent
a
helyzetfelszámolásáért.
áll, hog; nem követett el

|abban

Közvetett hátrrínyos megkülönböztetésre a felperes a perben nem hivatkozott, ez irányu
kereseti kérelmétől eláI|t l20. jkv. 2.o1d/. Erre figyelemmel mellőzte a bíróság a közoktatási
szakérto kirendelését, mint szükségtelent. A Nektv., a3217997' lXI.s.l MKM rendelet és az
Ebktv. összeÍtiggéseit a bíróság vizsgálta, értékeltea perben becsatolt közoktatási szakértői
véleményt. Az alperes nem tudta bizonyítani, hogy a szrilők tudtak volna anól' hogy bárhol
máshol is a nemzetiségi kisebbségi oktatással kapcsolatos jogok őket megilletik.
t^t!

A

9-- va;1-r"."!1':

1

kisebbségi bizonyítás ebben a körben, mint ahogy aú. a felperes kifejtette l34. alattl az.
hogy a gyermekeket pontosan a kisebbségi oktatás miatt nem lehet integráltan elhelyezni. A
nrentesülés Ebktv. 28'$-a szerinti többlépcsos tesztje alapján azt,hogy
- a perbeli iskola jogszerűen /a cigány kisebbségi önkormányzat véleményétis
figyelembe véve. valamint legalább 8 szülő kisebbségi szülő kérésére/
- szeÍvezze meg a kisebbségi oktatást.
- Ezt meglraladóan szükséges, hogy az 1|yen oktatás célja és tanrendje is indokolja az
iskolai szintű elkülönített oktatást,
- valamint az így elkülönített gyermekeket semnri hátrány ne érje.

2t

Utóbbi feltétel a gyermekek mindenek felett álló érdekeit tartja szem előtt, s megkívánja
hogy a szülők megfelelő tájékoztatás mellett adjak belegyezésüket. Az itt felsorolt
valamennyi feltétel együttes teljesítéseesetén mentheti ki magát az alperes a jogellenesség
lszegregáciől alől, a tudatos sztilői akaratnyilvanítás hiánya már önmagában a kimentést
eredménytelenné, s ennek következtében a szakértő kirendelését indokolatlanná tette.

A

tanulói, szülői elégedettség, ragaszkodás' a pedagógusok szülőkkel való rendszeres
kapcsolattartása, a módszertanilag jól képzett tanítók elkötelezettsége, fejlett empátiás
készsége,a folyamatos továbbképzés igénye, az iskola sikeres programjai , pályÉnatokon való
részvételek, kompetenciamérések eredményei, stb. ellenére a jogsértő helyzet e jogellenes
elkülönítés következtében fennáll.

A jogsértésmegállapítását követően a bíróság a Ptk' 84.s l1l bekezdés b./ pontja
kötelezte az alperest

aj

ogsértés abbahagyására.

alapján

A

jogsértésorvoslása végett szükséges a sérelmes helyzet megszüntetése is. E kereseti
kéreimet a bíróság részben teljesítette a Ptk. 84.$ /1/ bekezdés d./ pontja értelmébena
rendelkező részben foglaltak szerint. A megszüntetés módját a bíróság nem határoztameg. e
körben a kereseti kérelmet elutasította az alábbi indokok alapjan:

Az

a

szegregáció közjogi viszonyban alakult ki, a szükséges intézkedések
meghatározása a közjog keretei között történik. A jelen per keretein kívül eső szakmai
szempontok alapján kialakított program végrelrajtásával lelret csak a jogsértő helyzetet
megszüntetni a közoktatás intézményiés finanszírozási rendszerének teljes áttekintésével.
Győr Ujváros rehabilitáciőja folyik, az iskola fenntartási rendszer nagyobb, működőképese
területi egységeken nyugvó, de a decentraliziácíő előnyeit megtartó iskolaszervezés,
körzethatár kijelolése, a fenntartási rendszer /nevezetesen a tenileti integráció Papp András
által vázolt szélesebb integrációs elképzelése _ 25. jkv. 13.old/ megvalósítása önkormányzati
hatáskörbe tartozik /Közoktv. 102.s/.

iskolában

A felperes módosított kereseti kérelme döntő részben alapos lett, a perköltségről a Pp.
bekezdése alapján a pernyertesség-pervesztesség aranyanak megfelelően
fi gyelemm el a 321 2003 . MI.22./ IM rendeletben fo glaltakra.

81.$ /i/
döntött.

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény /Itv./ 5.$ lllbekezdés b./ pontja, illetve f./ pontja
alapján a feleket illetékmentességilleti meg, ekként a le nem rótt Itv. 39.s l2l bekezdés b./
pontja szerinti 21.000 Ft kereseti illetéket a 6l1986. lyI.26.lIM sz. rendelet 14.$-a a|apján az
állam viseli.

Győr, 2010. szeptember 30.
Savanyóné dr. Lakatos Erzsébet sk.
bíró

A kiadmány hitelétil:

