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A Magyar Köztársaság

#/" ,t

nevében!

A Pécsi Íto6taun a dr. Farkas Lilla ügyvéd (1093 Budapesl, Lónyay utca 34. lll/21.) által
képviselt Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (1097 Budapest,
Lónyai utca 34.) felperesnek

-

a dr' Szijárto Attila ügyvéd (7400 Kaposvár, Csokonai utca

2') által képviselt Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 Kaposvár,
Kossuth tér 1') alperes ellen az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének

megá|lapítása és jogkövetkezményeinek alkalrnazása iránt a Somogy Megyei BírÓságon
inditott perében a 2009, november 30. napján kell 24.P.21,443l2oo8l35. számú ítélet
ellen az alperes részéről 36.sorszám alatt benyújtott fellebbezés es a felperes részéről

PÍ'l.20.061/201a3.sún alatt előterjesztett csatlakozó fellebbezés folytán meghoáa a

koVeikgZÓ

ítéletet:
A másodfokú bíróság az elsőfokú bírÓság ítéletétrészben megváltoáatja, és megállapítja,
hogy a 2003l2004-es tanévtöl kezdődően a cigány etnikaí kisebbségheztarlazó tanulók
egy oktatási íntézményben,a jelenlegi Kaposvári Kodály 7:oltán Általános lskola Pécsi
Utcai Tagiskolájában való jogellenes elkülönítésének fenntartásával az alperes rnegsérti
az egyenlő bánásmÓd követelményét'
Mellózi az elsőfokú ítéletből a közvetett hátrányos megkülönböáetés

megállapÍtását.

A jogsértes abbahagyása mellett az alperest a jogsértés megszüntetéséreis kötelezi'

Az

ezen felüli részébenaz elsőfokú itéletet helybenhagyja.

Megállapítja, hogy a másodfokú eljárásban felmerÜlt költségeiket a felek maguk viselik'

Az ítéletellen fellebbezésnek helye nincs'
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lndokotás
megállapított tényállás szerint az alperes és kilenc másik
önkormányzat közöi fenntartásában míiködik a Kaposvári Pécsi Utcai ÁftaÉnos lskola,
2009' júfiús1' napjátÓt, mint a Kodály Zoltán Központi Áftatános lskola Tagintézménye.
Az összesen tizenkettő iskola fenntartására létrejött társulás miikodése során a jogokat

Az elsőfokú birÓsag által

és kötelezettségeket az alperesi önkormányzat, mint gesztor gyakorolja. Gondoskodik egyebek meltett - a közos fenntartású intézmények működésének anyagi, személyi és
dologi feltráteleiről, gyakorolja az intéeményekvezetői felett a munkáltatiijogokat, ellátja
az intézményekfelügyeletiellenözését, jóváhagyja és szrikség esetén módositja a közös
fenntartású intézményekalapító okiratait,

tartozÓ Kaposvár város 12. számÚ oktátási kozete a váns keleti
részétfedi le, ahol nagy számban élnek a cigány etnikai kisebbségheztarioző emberek'
Ennek megfelelően a kozeti általános iskola tanulóinak túlnyomó többsige cigány
származású Vagy Vegyes házasságból származó gyermek, a t91y!.o!11k kb' 1SYo-a nem

A perbeli iskolához

2008' évi nyilvántartás szerint a 2008-2009-es tanév első
félévébenKaposvár városában 224 tő volt halmozottan hátrányos helyzetii gyerrnek,
cigány szárrnazású,

A

ebből 56 fö, vagyis a halmgzottan hátrányos helyzetii gyermekek 25a/o-a ebbe az iskolába
járt. Ebben az időszakban az iskola 165 tanulÓjának 907o-a hátrányos helyzet[i volt'

Az alperes oktatási, tudományos és kulturális bizottsága a 19l2aa8 $l'11,}

számú
lskola,
a
határozatrata perbeli iskola közetéhez tartozó Nap utcát a Zrínyi llona Áftalános
Hold utcát a Kodály Zoltán Ánalános lskola körzetéhez, mig 32l200s. (Xl.04) számú
határozatával a CsÍlag utcát és a Hajnal utcát a Beasenyi Dániel Ákalános lskola

közetéhez csatolta'

A 2009. szepternber hónapban beiratott 22 elsős tanuló közül 6 tanulÓ nem a 12' szán'Ú
kör:zetben lakilt, míg az iskola osszesen 157 tanulója közül66 fö lakik a közeten kivül.

pd

1995-96os tanévben a cigány tanulók felzárkőáatásának programja alapján
megkezdődött a cigány népismeretet adó kisebbségi oktatás. A 2004-2005-ös tanévtől
bevezették a kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi oktatást, majd a 20082009-es tanévben az etső osztályban a beás nyelv oktatását kezdták meg felmenö
rendszenel.

necsi_ítetotlo]a-

Pf.l,20.061/2010/7.-

szám

.4

-

iskolába járassák gye'rmeküket, Az alperes csatolta a Kaposvár Megyei JogÚ Város
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 66/2008 (lX.15') számú határozatát, amelyben
eliéneznek bánnilyen, a Pécsi Utcai Áfialános lskola bezárásához vezetö intézkedést,
valamirú egy 203 szülö aláírását tartalmazó gyűjtóívet, amellyel tiltakoznak az iskola
megszüntetése ellen.

Az dsöfokú birÓság itéletévet megállapitotta, hogy az alperes a 2003-2004as tanévtől
kezdődően a cigány etnikai kisebbséghez tartozÓ tanulókat egy oktatási intezmény|.9n, u

jelenlegi KaposvárÍ Kodály Zoltán Altalános lskola Pécsi Utcai Tagiskohájában
jogellenesen elkülöniti, és hátrányosan megkülönböáeti őket, amikor olyan oktatást
biztosít számukra, hogy az alperesi fenntartásban működő normál tanrendű általános
iskolál( eredményéhez kópest magasabb az évfolyamismétlésszáma, a tanulmányok
országos
hiányzások száma, alacsonyabb
abbahagyásának aránya,
kompetenciaméréssorán elért eredmény és a továbbtanulók aránya. Kötelezte az

a

az

alperest a iogsortés abbahagyására, mig ezt meghaladian a ke*esetet elutasitoita, ás az
alperest 250'Ü00 forint elsófokÚ perkolts4ben marasztalta. llatározatának indokolása
szerint az alperes az iskolák működési közetének meghatározásával olyan helyzetet

idézett elő, és tart fenn, ame|ynek eredményeként a perbeli iskolában * á' 12. számú
közet takosság összetétele atapján _ a cigány szánnazásrlt gyermekeknek a város tóbbi
iskolájától elktilönítetten biztosít gktatást. ,{z alperes nem tudta bizonyitani' hogy az
elkúlönítésnek - a 2006' december 31' napjáig terjedő idóben _.tárgyilagos mérlegelés
szerint ésszerű indoka volt, illetve arra acigány kisebbségi oktatás biztositása árdekében,

iskolában tanuló gyermekek szüleinek az elkülönitésre is kiterjedő, tudáos
akaratnyilvánítása alapján került sor, ezéú,az elkülonítes jogellenes és sérti az egyenlő
bánásmÓd követelményét. A perbeli iskola által nyújtott oktatás szÍnvonala - egyseges
értékelésalapján - alacsonynak nem minősithetö, viszont a többsegében hátrányos,
illetve halmozottan hátrányos helyzetii cigány gyermekeknek egy iskolába vafó iogellenes
elkülönítése, és az integrácios ÍelkészitéshÍánya miatt egyes tertileteken a.z oktatás
eredményességerosszabb, mint az összehasonlitásra alkalmas csoportban elért
eredmények, Ezálha} az alperes az egyenlő bánásmód követelményét megsértve,
közvetett hátrányos megkiilönböztetást alkalmaz. Az elsőfokti bíroság a iogsértés
megtörténtét megállapÍtotta, és az alperest a jogsértés abbahagyására kotelezte. Ezt
meghaladóan azonban a felperes keresetét elutasította, mert átrláspontja szerint a
sérelmes helyzet, a jogellenes elkülönítés és a közvetett hátrányos megkülönböztelés
megszÜntetése több módon is megvalÓsitható, de ezek mindegyike önkormányzali

az

testületi döntést igényel.
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Az elsőfokú ítéletrészbenimEváltoáatása és a kereset teljes elutasítása érdekébenaz
alperes fellebbezett. Ánásponqá szerint az elsőfokú biroság megalapozatlanu}jutott ana a
következtetésre, hogy a perbeli oktatási intézménybena cigány etnikai kisebbséghez

tartozó tanulókat jogellenesen elkülönítik. A gyermekek perbeli iskolában történő oktatása
tudatos snilői döntés következménye, amit az is igazol, hogy az iskola 1B0 tanulója közül
66 már nem a közetben lakik. A tantárgyakba integrált cigány kisebbségi oktatás-nevelés
indokolja a cigány etnikumhoz tartozó tánubknak a többi tanulÓtÓl ellttllönitett iskolában
torténő oktatását, mert elméletileg ugyan, lehetóség van többségi iskolában is integrált

kisebbségi oktatásra, de a gyakorlatban ilyen oktatás nem létezik' A 203 szülő
nyilatkozatát tartalmazÓ alákásÍ ív is azt bizonyÍtja, hogy a perbeli iskolában íolyÓ
kisebbségi oktatás a szülók akaratával egyezik. Az alperes egyébkéntpozitív mÓdon
kÜlönbözteti meg az iskolát, kiemelkedően jÓk mind a személyi, mind pedig a tárgyi
feltételelt' Megalapozatlannak találta az elsőfokú ítéletazon megállapitását is, amely
szerint a perbeli iskola alacsonyabb színvonalúoktatást nyújt, mint az alperes által
fenntartott többi iskola. Az iskola által nyújtott szolgáltatás és az iskolafenntartó áttal
biztosíto{t oktatás szinvonala ugyanis nem azonos a tanulók kompetenciaméÉsen
kimutatott eredményével. A tanliox tanulmányi eredményei nagyob'b révben saját
képességeíktol,családjukban, lakÓkörnyezetÜkben tapasztalt kömyezeti hatásoktól
fÜggnek' Az iskolai oktatás szinvonalát elsősorban az intézmény személyi és tárgyi
feltételei, a szaktantermi és eszkozellátottság, a tanulócsoportok nagysága és a
pedagógusok szakismeretei határozzák meg, amelyek a per'beli iskolában átlagon
felüliek, vagy legalábbis az átlagot elérők. A cigány tanulók legalapvetőbb joga, hogy
megfelelö szintű oktatásban részesüljenek, amely a perbeli iskolában, kisebb létszámú
tanulócsoportokban, megfelelő számú és képesitésti pedagógussal jobban biztositható,
mint más iskolákba való szétosáásukkal. Utalt végezetül arra is, hogy a perbeli iskolát
nem kizárólag az alperes, hanem az alperes és kilenc másik települési önkormányzat által
alapitott társulás tar1ja fenn'

A felperes az elsofokú Ítélettel szemben csatlakozó fellebbezést ny'újtott be, amelyben
annak részbeni megváltoáatását, és keresetének maradéktalan teljesitésétkérte.

AÉspontja szerint csak a jogellenes elkülönités megszüntetésének részletes előirásokkal
történő elrendelése, és szükség esetén a rendelkezés bírósági végrehajtása biztosÍthat
megfeleló jogorvoslatot. A csatlakozó fellebbezéssel nem érintett részben az elsőfokú
ítélethelybenhagyását kérte'

A fellebbezés részben alapos, a csatlakozÓ Íellebbezés alaptalan.

Pécsi ítébtábla
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Az elsőfokri biróság az ítéletitényállásthelyesen állapitotta meg, és 1másodfokrj biroság
helyesnek találta a jogellenes elkülönítés kérdésébenelfoglalt jogi álláspontjétt is'

A Ptk. 76.$-a szerint a személyhez

frjzödő jogok sérelmétjelenti

-

egyebek mel}efr

-

az

egyenlő bánásmód követelményének megsértése.

A közoktatásrÓl

a

szÖló 1993. évi LXXIX. törvény {Köotv.)4/A.$-ának

(1) bekezdése szerint

kozoktatás szervezásében, irányításában, müködtetésében,

feladatainak
végrehajtásában közreműködők döntéseik, intézkedéseik meghozatalakor az egyenló
bánásrnód köve1elményét kötetesek megtartani. Az (5) bekezdés értelmébena 4lA.$
alkalmazása során az egyenlő bánásmódrÓl szóló törvény rendelkezéseit is alkalmazni
kell.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításárÓl szÓló 2003. évi CXXV'
törvéIry {Ebtv') 7.$-ának (1) bekezdásó'szerint az egyenlö bánásmód követelményének
megsértésétjelenti _ különösen a lll, fejezetben meghatározottak szerint - a közvetlen
hátrányos megkülönböztetés, a közvetett hátrányos megktilönböztetés, a zaklatás, a
jogellenes elkülönítés, a megtorlás, valamint azezekre adott utasitás.
Az Ebtv 2006' éviClV' évitörvénnyel nem módosított,2007. január 1. napját megelozöen
hatályos 10.$-ának (2) bekezdése szerint jogellenes elkülőnítésnek minősril az a
magatartás, amely a 8.$-ban meghatározott tulaidonságai alapjáil egyes személyeket
vagy személyek csoportját másoktól, tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszenj indok nélkül
elkülönit, Ehhez kapcsolÓdik az Ebtv, mÓdosítáls elott hatályban vott 7.$-ának i2)
bekezdése, amelynek édelmében nem sérti az egyenlő bánásmÓd követelményét az a
8.$_ban felsoro|t tulajdonságon alapuló magatartás, intézkedés,Íeltétel' mulasztás,
utasítás vagy gyakorlat, amelynek tárgyilagos mérlegelés szerint az adott jogviszonnyal
közvetlenül összefüggő

ésszerű índoka van,

Az Ebtv' 2006' évi ClV. törvénnyel

mÓdosÍtott 7.$-ának (2) bekezdése - figyelemmel a

személyek közötti faji vagy etnikai származásra valÓ tekintet nélküli egyenlő bánásmód
elvének végrehajtásáról szóló 2000l43lEK tanácsi irányelvre - a közvetlen hátrányos
megkülönbóztetés és a jogellenes elkülönítés esetében az általános kimentési
lehetőségre vali hivatkozást már nem engedimeg, így az ekkortll hatályos 10.$-ának (2)
bekezdése szerint jogellenes elkülönítésnek minósül az a rendelkezés, amely a B.$-ban
meghatározott tulajdonságai alapján egyéq személyeket vagy személyek csoportját a
veliik összehasonlítható helyzetben lévő személyektől Vagy személyek csoportjátil
anélkül, hogy azt a törvény kiÍelezetten megengedné _ elkülönít.

-

pécsi ítébtábla
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Az oktatás és képzésterületére vonatkozó speciális szabályokat tartalmazzák az Ebtv"
27'30'$-ai. A törvény 27.$-a (3) bekezdésének a) pontja szerint az egyenlö bánásmód
követelményének rnegsértésétjelenti különösen valamely személy Vagy csoport
jogellenes elkülönÍtése egy oktatási intézményben, illefue az azan belül létrehozott

tagozatban, osztályban Vagy csoportban. A 28.$_a (2) bekezdésének a) pontja szerint
nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha a közoktatási intézményben a szülők
kezdeményezéséreés önkéntes válasáása szerint olyan vallási, vagy más világnézeti
meggyőződésen alapuló, továbbá kisebbségi Vagy nemzetiségi oktatást szerveznek,
amelynek célja vagy tanrendje indokolja elkülönült osztályok Vagy csoportok alakítását,
feltéve, hogy emiatt az oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri, továbbá az
oktatás megfelel az állam által jÓváhagyott, államilag elóirt, illetve államilag tárnogatott
követelményeknek.

A keresetlevél benyújtásának időpontjára figyelemmel a bizonyítási szabályokra az Ebtv'
2007' január 1' napját követően hatályos 1g.s_át kellett alkalmazni. E szerint a
felperesnek azt kellett valószínűsitenie, hogy a jógsérelmet szenvedett személyt vagy
csopor1ot hátrány érte, illetve ennek kozvetlen veszélye fenyeget, továbbá a jogsérelmet

szenvedö személy vagy csoport a jogsértéskor * ténylegesen Vagy a jogsértő
feltételezése szerint rendelkezett.
EbtV. 8.$-ában meghatározott vaÉme$
tulajdonsággal' A jogellenes elkülönítés fogalmából iövetkezik, Éogy
nélkülözi az
érintett személy Vagy csopoft elkiilonitésre irányuló akaratát, vagyis a joge}lenes
elkülönítés ténye az érintett személyeket szükségképpen hátrányosan érinti (Legfelsőbb

a

Bíróság Pfv'lV.20.936/2008/4'szám),

.'

ezért elegendó volt annak a va]ÓszÍnűsítése, hogy a

jogellenes elkülönítés törvényi tényállási elemei megvalÓsultak. Ezzel szemben az
alperes bizon:yíthatta, hogy a felperes által valószínűsítátt körtilmények nem áiltak fenn,
vagy az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta, illetve az adott jogviszony
tekintetében azt nem volt köteles megtartani.

A peradatok alapján aggálytalanul megállapíthatÓ volt, hogy a perbeli iskolában túlnyomÓ
részben a cigány etnikumhoz tartozó gyermekeket oktatnak. Ezt igazolja * bár pontos
számadatok nélkÜl - a Commitment Pedagógiai lntezet által az alperes felkérésére

keszített tanügyi szakvélemény,av iskola igazgatofinak, Horváth Editnek az egyes iskolai
tanévekről készített beszámolója, és különÖsen tanúvallomása. A 2008. november 26.
napján magtartott tárgyaláson a tanú úgy nyilatkozott, hogy a 2008l2009.es tanévben aZ
iskola tanulóÍnak megkozelítőleg B5%-a volt cigány származású. Abban pedÍg nem volt
vita a felek között, hogy ez az aránl1
város tanköteles gyermekeinek etnikai

a

megosáásábót nem következik. A felperes ezzel megfelelően vatÓszínűsítette, hogy az

r
Pécsi ítéEtábla
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-8pontjában meghatározott tulajdonsággat rendelkező

személyeknek az e tulajdonságon alapu!ó elkülönítése megvalósuit.

Az alperes védekezése lényegében három iránp volt. Hivatkozott ana, hogy

mint
intézmény fenntartÓ a tanulók származás szerinti elkülönítését eredményezti magáafiást

nem tanúsílott,az adott jogviszony tekintetében az egyenlö bánásmód kovetáményét
nern volt kötelés megtartaní, rnert az elkülönítésnek azEbtv. 7.$-ának (2i bekezdése és
10'$'ának (2) bekezdese szerint - a 2006. deeembar 31. napjáig1e4eoo io'onen ésszerii
indoka volt, illetve az elkülönítés nem volt jogellenes, mert ana a szülóknek a cigány
kisebbségi oktatásra irányuló akaratnyilvánításá fo[tán került sor,

Az alperes védekezésétaz elsöfokú birósághoz
találta megalapozottnak.

hasonlÓan

a másodfokú bíróság

sem

A perbeli iskolához tartozó 12, számú oktatási közet lakosságának etnikai osszetétele az
elmúlt évtizedek alatt jelentösen átalakult. A folyamatos elvándorlások miati egyre
nagyobb mértékrjvévált a cigány etnikumhoz tartozÓk aránya, amely szükségszerűen
eredrnényez1e a kötelező felvételt biztosÍtó (közetÍ) iskolában a cigány szá}mazású
tanulÓk arányának növekedését. Míg az 1980.as években az iskola t.nűólíur *ináb.*'*
101* volt cigány származásÚ (33, számú előkészitő írat), addíg ez az arány 1994_ben
75% {aszvald József szakvéleménye), négy éwel később, 1998-b'n peoig a már
korábban hivatkozott 85% volt, Ennek a helyzetnek a kialakulásában ai aÍperes
felelőssége nyilvánvalóan nem állapíthatÓ meg, de mint a városban az ískolák működési
(felvételi) közetének meghatározásáért felelős helyi önkorm ányzat (Köotv. 90'$-ának (1)
bekezdése) a közoktatás szervezésóvel kapcsolatos fenntartÓi_irányÍtási tevékenysége
körében (Köotv. 102.$-a (2) bekezdésénekd) pontja) a szándékától fiiggetlenrit tiátatün
ún. ''spontán sze$r€$áciÓl' ellen is köteles lett volna fellépni (Az ENSZ Emberi Jogi
Főbíztosságának'l9' számÚ általános ajánlása a faji elkÜlönítésről és apartheidről). Á
}ogsértésugyanis a jogellenes elkülönítés minden aktÍvitást nélkÜlöző fenntartásával is
rnegvatÓsul (Debreceni ítertanla Pf. l.20'68312005'számÚ ítélete),

A kimentés körében az Ebtv. 2007. január 1' napját megelőzően hatályos 1O'$_ának (2)
bekezdése alapján az alperesnek azt kelleü bizonyítania, hogy a cigány einíkumhm
tartozÓ gyermekek egy iskolában valÓ elkiilönítésének _ tárgyilagos mérlegelés szerint

-

ésszerű indoka volt. Az EbtV. 2007, január 1. napját követően hatályos rendelkezései
viszont már csak a közoktatás terütetén érvényesrilö speciális kimentési szabályok (Ebtv.
28.$} vizsgálatát tették lehetővé' Az Ebktv' 28.$_ának (2) bekezdéséből követiezaén az
etníkai kisebbségi oktatás csak abban az esetben nélkÜlözÍ a jogellenes elkülönÍtést, ha a
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a]ayuJ, az elkülonítést a kisebhségi
szÜlők kezdeményezésen gnkentes váasztásán
megfelell, és a tanulókat
.-iüia* .áriá uqgí tun"no'É1nJoro11', az oktatás minósége
hátrány nem éri'

$

évi LXXVll. tv' (Nektv.)43.$-ának
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairolszoló 1993.
ri'.ün eghez tarlozi gyermek 1 .szúlöle döntésétol függöen
'i*'i'tányanyetven és^ Tagy{ iiyelven fo1'íÓ, Vagy mag}{ar nyelvű
anyanyelvii, illetve
íeta eltitasry.[ötel9s
{
nevelésben, oktatásbl;;;ili É;a" n i*j"nekezJés
kisebbségi j$9tai nevelést és oktatást, ha
;-g
tanuló s1ú9le kérte' és az iskolai osáály a
ezt ugyanahhoz a ri*tn**ghez tartozó nyolc

i;i;-üJ;.

'

ffi''fiiil'ilöffi',i
ríl'[tta-i o*eny

*i$'u

!;ll;i-$É'a

rendekázései alapján meg'szervezhető'

szak9rtő szakvéleménye
perben kirendelt oszvald József nemzetiségi !:lYkt3|á*i
alkalmazott módszer - a
.gyértáhii volt abban 1"ti.t"t99n, hogy a peibeli iskolib1
'
az egles tanjargyakba torté:nő beépitese
kisebbségi oktatás számára előirt tananvag''''k
"ciganv
n9nism9ret ktilön tantárgyként ttirténŐ
- '!g|l*tt . 1ggrruuáüi;h.tő;ég-i ae á
hanert
népiJnieret nemcsátr kisebbsegi9patási,intéryény!,9n,
t*nÍtására,is. lgy,, a
'igá*y
is tánithatd. Ai a körülmény pedlg,hosv ez
áít'alánas {integr*lt} -iffiirir*ajr xltotánan
anyagi és
a képzéisíforma *oJió '** vábsult meg, illetve '..nl?k megteremtése
tekinthető a közoktatási iogviszonnyal
ro az alperes'*,
-esszerü
tanúettáinei
'iá*
indoknar, ámev az etniltai alapon történő elkiilönitest
össze{iiggő, otyan

A

;á;é'i

jogszerűvé tenné.

a Nektv' 43'$ának
Helyesen állapitotta !19g g-*!'óf:|i biróság azt .is,..hogy
't4)
alapián az elkülqnülés onkentessfue
bekezdése, illetve; ;ffi áa'yanar, (2) bekezdese
Az isiola iEiazgat'Janak tanúvallomása szerint .a' '2004'ben
sem állapitható
nápismeret_ ok|1|t*s' illetve
megindult kisebusé-gÍ or,tuta' u' iggi-nén beve.zetett
szüÍők hozzájárultak. A szülöknek az e
Íelzárkőztato oktatás*folytatása volt, amelyhez a
vitásan meglévó.igég|!
képzésiformával való egyetértáse' a risenusegi oktatásra,nem
intázményben való ellqrilonítésre irányuló tud3ty
azonban nem terinil-etái'.ó1,
'xt.ixi
sem, hogy az iskola
szülői hozzájárulá'n'r,. ru.* órtetran.to ilyennei T.."..liy|*ény
tTyl9 az oktatási körzeten
2009. szeptemuereúen ueiratott közel 157ianuloia !:'y| 96
2s-án tanúkéntazt vallotta,.h3gy..'
kivül lakik. nz isr<Já lg'igátoj. 2008' novembár
átlandó bejelentett lakcimmelrendelkezik.
il'"ilruill;il;ffi'f9gil_;'; tz.-ltönetnen
u xouetkezó tafiúsi évben a -taíulÖlt közel 1l3_a már a.,perbeli
Tány ugyanakkor, iinóv
'ir-r vákozás azonban slolos összeÍüggés!
ryJ{ az időkozben
közeten kivijl lakott
a perbeli isl(ola közetébol
megtörtént rtozetmöoo*itáuuál, amelynek eredményeként

*$

Pécsi ítetőtáblaPf.l.20'061/20

1

'-

0/7. szám

_ amelv
tekintve
!enye991
2007. január 1, napiától hatálym !;$-a .sze1int
_ roivetnn rrátrányos megkülönböztetésnek
*'iánu'*
egy személy Vagy Top9rt valog
minósül az olyan
_ tuujó*'?gt
részesül kedvezötlenebb
'*no*rr,*'éa, '**tyn.üá'.o*""y.ként
vagy vélt _ az a}-t} pontn* *.gnatir9mtt
helfietben lévö személy vagy
bánásmódban, mint amelyben más, osszeh''ónritr'.tö
csoport részesül, részesült vagy részesülne'

Az Ebtv.

nJtáüIlio'd

-"óy;il '

l,*

minösúl az a közvetlen
Az EbtY' 9,$-a szerint köxetett hátrányos megkülönböztetéqnek
egyenlÖ bánásmid
az
látszólag
hátrányos megkülönböz.tetésnek n** *inőiüto,
me9határozott
*e|y
9 s'
követelményének megfelelö rendelkezésr .
3nagyobb
egyes személyeket vagy csoportokai tényegesen
tulaidonságokkal rendelkező
-r'*v:J,xu"
troi,'-mint ámeVuen más, összehasonlithati
arányban hátrányosa*úb
hJÉtb..lévő siemély vagy ósopo* volt, van Vagy lenne'

?Í

larta|miaaa ae !bfu-. 2].$ (3}
közoktatásban érvényesüló speciális szabályt
i"r.loá**.f úr pontia, amety szerint a]z egyenlö bánásmód követelményének
oktatásra
megsértésétjelentiktlloniisen Yalar,n9!v'*z*1áiy 'áóy '.u?P!l9lya'1.neY9lésre;
vágy intézmény1átesitese, fenntártása'
vatÓ koriátozása, olyü-n*uáte*i ártatási renasz"ái
kóvetelmenyekben.meghatározottakat
amelynek szinvonaÉ n.* eri el a kÍadott szakmai
és rnind.ezek következÍében nem biztositja
illetve nem felel *.g
' '''[maiszabálYornar,
w arrá*i oi.igák letételáhez szükséges, az általában
a tanulmánvorr torítatáJiioi
.r'át.,]il Tlir'r.J''it.í e. i. rr,Á*iu e* bhetős é g éi'

A

r

bánásmÓd köv'elelménYe
(2) bekezdése szerint az egyenlő
gy.'metnek joga, hogy vele osszehasonlíthati

'il;l;

Az 1993. éviLXXIX. tV' 4/A.$
alapján a ro'ort"tj*l;

r'Jí'.tu'. reuo *lJ

*zemer},ekrter

Jionn* feltéteÍek szerint részesüljön veliik azonos

színvonalú ellátásban,

meghatározásánál a
perbeli iskolában folyo oktatási tevékenység szinvorralának
_ amelyek
;.il;i*'.n''I.i'*'.rtiio e'úrenocsatotta, hoóy'^az (1i
.9PTág,os .T9'éu:k pontjában
beliezdéséneka)
íg,g-a
átlagon aurr ereorne'nJ;;-' f*lp"* az Ebtv,
árro'. adnak reális képet, ha a
megkivánt hátrány valószínüsítósekent r'ioJlo'ott -"'.ai
J;htó munkáiának hatékonyság3t' az ú1
tanulólt teliesitménye mellett 11 i'J<on'r< ffiiií'
Miután azonban ez az értékberneneti
hozzáadott p.oagdgi'i'e'tÁr,.t is figyelembe vászilt.
mutatÓ mérések)hiányában nem
mérásek (az iskolában lépő gyermexek i6p".'áo9it.
mutatÓl(,
siinvonalá* a uáirattá::i .!íor. *-l továbbtanulási
iltá*h'ió*.g;
* a tanulói elégedettseg mérésekmutatói, az
''urBi

A

;;kt.6

fi;;d;'#il.k #tilű,-;
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iskolainevelés hatékonysága, a hurnán erőfor'rás és a tárgyi ellátottság alapján tartotta
megáltapithatónak'

A szakértó a perbeli iskola személyi és tárgyi feltételeít - a peren kívül eljárt szakértohöz
hasonlóan - egyértelműen pozitivnak mínősítette' A szakértői megáÍlapitások közÜl

teljesitményt nyújtó tanulikat differenciálással, folyamatos motiválással ambicionálják. A
pedagógusokra jellemző a fejlett empátiás készség,a tanulók sok segítséget kapnak
tanulmányaik során, Valamennyí pedagigus részt vesz továbbképzéseken, magas a több
diplomával, szakvizsgával rendelkezók száma. Az egy pedagogusra jutó gyermekek
száma ebben az iskolában a legalacsonyabb, legkisebb az egy csoportra jutÓ napközisek

száma. A pedagÓgusok cigány népismeret témában is képzéseken vesznek részt,
többségük jól felkészült, rendelkezik a szükséges ismeretekkel' A pedagogia programban
írtakat teljesítik, az oktatás a szakmai követelményeknek és a szakmai szabályoknak
megíelel, biáosítja a tanulmányok folytatásához szükséges felkészülés lehetőségét.

A perbeli iskolában a gyermekek megfeÍelo tárgyi körülmények közott tanulhatnak' Az
iskola szinte minden évben jelentős pály|ázati forrásokat nyer, programjaik
megvalósitásához sikeresen szereznek támogatÓkar. 2002 es 2008 között az iskola
homlokzatát, valamint a ÍciépÜletben és tornateremben a vizesblokkokat felÚjították, a
tornateremben sportpadlót fektettek le, parkettát és falb'urkolatot cseréltek. Az iskola
számítÓgépekkel megfelelően felszerelt, biztosított az internet hozzáférés, létrehozták az
ídegen-nyelvi konyvtárat is. Az egy tanulóra jutÓ finanszírozás tekintetében az iskola a
városban az első helyet foglalja el.

{

A tanulÓi és szülői elégedettségi mutalók lényegébenazonosak a tobbi iskoÍáéval, az
iskola pedagógusai a sziilokkel rendszeresen kapcsolatot tartanak, kiemelkedően sok
családlátogatáson vesznek résá.

Nem vitatható ugyanakkor, hogy a megfelelő személyi és tárgyí feltételek ellenére a
perbeli iskolában a legmagasabb az évfolyamisrnétlők és a magántanulÓi jogviszonyban

tanulók aránya, viszont

a

legalacsonyabb

a

gimnáziumban

és szakközépiskolában

továbbtanulók aránya' A magatartás és szorgalom átlagok a leggyengébbek, és ebben az
iskolában a legmagasabb a hiányzások száma.

-l

I
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egyes
A kompetenciamérésen nyújtott teljesitményt vizsgálva az állapithato meg,.hogy

ilert a'perbeliiskola tanuili aienntartói

'. t*rÉ-ii.iiJ[ ' t''oil*geies,
áüagot sem
resáeruleter.n

orüiá;'hát6ttol,i'áö.'óvá'ge,
-

t

olvasáskészsÉg, irásminöség,

az itt tanullk a fenntartói
'viszgnt
szárnolás, tisszeadás,
áÜagnak megfele1o,'vagy annál iobb ereámonyt ertet< el {elemi
14 idtola közül valamennyitertilet
kivonás, illetve osztbs;X x.öo'uiú'*anáo mgrooo
iJ'á'eii átlagát teltintve a perbeliiskola 9, a sonendben.

rnertekegysegvartas). ;ilas''o'x*otir*it

ter,i1t ten.n

a

e|bírállriá!, hogy a
kérdésne!'
_
a!.aqo.nyabb. oklatá:l. TílY'oPtat nyújtva
p"'b;li-i'kotánan ián"b gi''*ielgker
a tqn1l.qviiqá19.aus|szakértö által meg.határozott
hátrányos módon
'.gLiirtfiboztetik-e,
egysegesen rel gÍe-[qtnj,..$nps*tetnhses az 9kt{as_neve|9-9-valamennvi ,r.*ponüt
a más

A

másodÍokú híróság álláspontja szerint annak

-

""ffiitá#'!

1

gy9lgÉ*"Mfunsglt9p*sabuaE
iáió

kire$sztésével-]':q_}Ftffi1ps'
vaá;ióifi'í'$zerÍiponiiá kiterledó, eo$őoas
h#n'ja;u.li;,j'T;gillábitá.aá.
iskoliában tanuli gyermekek,|átránvos
iljüé!''.LáÁe''liar,a.'i'"rcoE
'"perbeli Az ,alpere9
árápiin'to'*.s,
':r,:Tü
bek-ezdésének b) pontjában fogtaltaknak meg{elelöen
keresete ebben a részében
felperes
a
ezérl'
bizon]rította,
in.öt'rta'at
követelményének

tenileten elért eredményeknek aa^sr&iléffii"
-A.

;öüönbdá,#';;;

l''::

'f;l;:-s

ezért az
A jogsértő helyzet azonban a jogellenes elkülönítés következtében fennáll, p1lja
_
Ptk, 84.$ (1) bekezdés b)
elsőfokú bíroság - a jogsértés megállapitása melptt a
jog.sértes

;i#;

orvoslása
A
sbietmes'h!!ze1 l'neg,sz{'ntetése i9, eeért a'másguto}ti
(1)
kereseti kbrelrnét Észben teljesitve - a Ptk.s4,$-a

h;ú;;á toiérexe az alpe-rest a jogsértésabbahagyására'

uedótt ,.onb,an
'.iir,*.g.'-a
níÉ.ág- a tetperJ'
"'iálianyoli
atapián az alperest 1otrs"gf."ggm9g9eiint--e1ésfue-is-kÖtn]ez1e=*
[á[..j.'onek'd) pontja
innek módiát *onu'n az els'ofokú bírösághoz'haiónbán nem határoáa".meg-' |'ry-'peli
];ii;üt;' ;gy'nis'i'iagregáció.' 'rieln golgáfi^jogj, háriö1[.k92j9!i' "ylszón1p?1alakult ki,
:xi"T' bg''Jái'Lx a' _mpga"_se*arfiiá'i' *']nolér,et' neni'':'';fiálrl'aP,'-9-#'g'.gáöió
r-e."31i rzetnek áz intriiködéseknek

ó'!üu'-u'1,1iiá.g'{ffi;"9difióll9[d
a meghatározása a közjog szfér,ájábiümir,; a;_i$iara5'lt"jpgs"9'sl9'l!
o g19;9-z[o;ö kKe L szilntethetd"m eg-*

J9!9-aámo1asanars,

k!4rQla

]iryr

Az elsófokri bírósághoz hasonloan a másodfokÚ

bírÓság sem tartotta szükségesnek a

kilenc- önkormányzat perben állását. A
tekintetében a közoktatás
szerződésekből ugyanis megállapitható, hogy a perbeli iskola

ffilá;i'*.;;ödliil

**iw*'9 további
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fenntartói iÉnyításávalkapcsolatos,' a kgreset elbirálása szempontjából releváns feladat
és hatásköroket (Köotv. 102'$-ának (2) bekezdése) az alperes gyakórolja.

A kifejtettekre figyelemmel a másodfokú biróság az elsőfokú bíroság ítéletéta Pp' 253'$_
ának (2} bekezdése alapján részben megváltoztatta, míg egyéb részébenaú'
helybenhagyta.

Az

alperes fellebbezése részben volt sikeres, a felperes csatlakozÓ fellebbezése
sikertelen volt, ezért a másodfokú bíróság a Pp. 81.$_ának (1) bekezdése alapján úgy

rendelkezett, hogy a másodfokú eljáÉsban felmerült költségét mindegyik fél maga viseli.
Az illetékekről szóló 1990. éviXClll. törvény (ltv.)S'$-a (1) bekezdésénekb) pontja, illefue
f) pontja alapján a feleket a perben személyes illetékmentesség illette meg, ezért az ügy
tárgyi illeték-íeljegyzésijogára figyelemmel le nem rótt fellebbezési eljárási illetéket az ltv,

4.$-ának (1) bekezdésre tekintettel

a

költségmentesség allialmazásárÓl

0/1g86.(Vl,26.) lM rendelet 14'$-a alap1án az á|lam viseli.

szólo
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