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A MAGYAR KÖZTÁnsasÁc NEVÉBEN!

A

Somogy Megyei Bíróság dr. Farkas Lilla ügyvéd (Budapest, Iónyai u, 34.III127.)

által képviselt Eséllt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány Budapest, LÓnyai

u,34.III|2L szám

a\atti székhelyű felperesnek

-

dr. Szijártó Attila ügyvéd (Kaposvár,

l. 2.) által képviselt Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Kossuth tér 1. szám alaíli székhelyű alperessel szemben egyenlŐ
Csokonai

Kaposvár,
bánásmód

követelményének megsértése miatt indított perében meghozta a következő

ítéletet:

A bíróság megállapítja, hogy az alperes a

2003l2004-es tanél'től kezdődÖen a cigány

etnikai kisebbséghez tartoző tanulókat egy oktatási íntézműryben, a jelenlegi Kaposvári

Kodály Zoltán Átalános Iskola Pécsi utcai Tagiskolában jogellenesen elkülöníti,
hátrányosan megkülönbözteti

és

őket, amikor olyan oktatást biztosít számukra, hogy az

alperesi fenntartásban működő normál tanrendű általános iskolák eredményéhez képest

magasabb

az évfolyamismétlésszáma, a tanulmányok

abbahagyásának aránya,

a

hiányzások száma, alacsonyabb az országos kompetencia mórés során elért eredménY,
ós a továbbtanulók aránya.

A bíróság kötelezi az alperest, hogy
A bíróság ezt meghaladóan

A

a

jogsértéshagyja abba.

a felperes keresetét elutasítja.

bíróság kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg

25 0. 0 0 0, -

azaz kettő százötv enezer forint

p

erkö lt

s

ég

a

felperesnek

et.

viseli.

Az

áIIam által előlegezett illetéket az áIIam

Az

ítéIetellen a kézbesítéstőlszámított 15 napon belül lehet fellebbezéssel élni a Pécsi

ÍtéIőtáblához, melyet

a

Somogy Megyei Bíróságnál lehet írásban,

3

példányban

előterjesáeni,

A

feleknek ugyanezen idő alatt előterjesztott kérelme alapján a rnásodfokú bíróság a

fellebbezést tárgyaláson kívül bírálja eL

Amennyiben a fellebbezés a feljegyzett illeték, perköltség összegével, viselésével
kapcsolatos, vagy az itélet indokolása ellen irányul, a másodfokú bíróság a fellebbezést
tárgyaláson kívül bírálja el. Ebben az esetben atárgyalásmegtartását

lehet kérni.

Indokolás:

Korábban a Kaposvár Megyei Jogú Város Onkormányzat a|peres fenntartásában majd

2007.június 15. napján megkötött

és évente megújítottszerződés alapján a Kaposvár és

Környéke Átalános Iskolai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás keretében Orci

Község

Onkormányzata, Magyaregres Község Önkormányzata, Zimány Község

Önkormányzata, Zselickislak

Község Onkormányzata, Simonfa

Község
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Önkormányzaía, Zselicszentpál Község Önkormányzaía, Kaposújlak Község
Önkormányzaía, Juta Község Önkormányzata, Kisgyalán Község Onkormányzata és a

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közös

fenntartásában működik a

Kaposvár, Pécsi u. 45. szám alatt a Pécsi Utcai Általános Iskola.

A

társuláson belül a közös

feladat és hatáskör gyakorlásával megbízotígesztoí az

alperes, aki gyakorolja a működés során a jogokat és kötelezettségeket, a tulajdonában

lévő ingó- és ingatlanvagyon szo|gá| az e|Iáíások biztosítására, jogosult a
céljain túl közös

fenntartású intézményekszámára további,

a helyi

társulás

pedagógiai

programhoz, 7lletve helyi tantervhez igazodó feladatokat meghaíározni, gyakoro|ja az
intézmények vezetői feletti munkáltatói

jogokat, gondoskodik a közös

fenntartású

intézményekműködésének anyagi. személyi és dologi feltételeinek biztosításáról, s őt

illeti a normatív állami támogatás és az intézmények felügyeleti ellenőrzését, belső
ellenőrzését a Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal látja el.

A társulási tag önkormányzatok

számára kötelező

felvételt biztosító intézményekközt

nem szerepel a Pécsi Utcai Általános Iskola.

A társulás fenntartásában Kaposváron

12, az alperes fenntartásában

további2 általános

iskola működik.

Az alperesi önkormányzatközgyűlése az 50/2009(III.24.) önkormányzatthatározattal
többi között
2OOg.

a Pécsi Utcai Általános Iskolát2009.június 30. napjával megszüntette,

a
s

július 01. napjától a jogutód a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általár,os

Iskol a tagintézményekéntműkö dteti tovább.

2009. július 01, napjától új társulás jött létre a kaposvári Kodály Zoltán Központi
Által á.ro s I sko l a fenntartására a korább an szer ző dött önkormányz atokkal.

A

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 2OO9. április 23. napján kelt

alapító okirata rögzíti, hogy

az irányítő szerve a Kaposvár Megyei Jogu

Közgyűlése, a fenntaftó szervei a társult önkormányzatok,

A Kaposvár, Pécsi utca 45. szám

a\atti épületben 1930 óta iskola működik.

Város

4

A Pécsi Utcai Általános Iskola többször módosított a|apííő okirata szerint az intézmény
feladata és alaptevékenysége biztosítani az általános iskolai nevelést és oktatást, ennek
keretében felkészíteni a tanulókat az alapvízsgára, illetve az alapfokú iskolai végzeítség
megszerzésére.

Az iskolához tartozó Kaposvár város 12.

számű oktatási kőrzete a város keleti részét

fedi le, ahol nagy számmal laknak cigány etnikai kisebbséghez tartozó emberek. Ennek

megfelelően

a körzeti

általános iskola tanulóinak túlnyomó többsége cigány

szátmazásű, vagy vegyes házasságbó| származó gyermek, és a tanulóknak körülbelül 15
Vo-a az,

aki nem cigány származásű.

7995ll996-os tanévbeil ,,A Cigány Tanulók Felzárkóztatásának

Programja" alapján

kezdődött az iskolában cigány népismeretet adó kisebbségi oktatás; majd tantestületi
kezdeményezésre, szülői közösség hozzájárulásával200412005-ös

tanévben vezették be

az ,,ktzárőlag magyaí nyelr,en folyó cigány kisebbségi oktatást".

Az iskola
különböző

kisebbségi közoktatási intézménykénta kisebbségi cigány népismeretet
tantárgyakba beépítveoktatja valamennyi tanuló számára.

A2008l2009-es tanévben szülői kezdeményezésalapján,bevezették az iskolában
nyelv oktatását az első osztályban.
20751201,6-os tanévben terjed

A

A

a beás

kisebbségi nyelvoktatás felmenő rendszerben a

ki az iskola valamennyi évfolyamára.

Kaposvár városban lévő általános iskolák közül a perbeli iskolába beiratkozó

gyermekek között

van a legtöbb olyan tanuló, aki kevesebb, mint három évet járt

óvodába, s a gyermekek ezért már az iskolába lépéskor hátránnyal indulnak.

Ezen iskolában a legalacsonyabb a gimnáziumban, szakközépiskolában továbbtanulók
aránya, és magasabb a szakiskolában tanulók aránya, s 2008 évben itt volt legmagasabb
azon tanulők aránya, akik nem tanultak tovább.

2008 évben végzeíttanulók várhaíó iskolai végzetíségemagasabb lesz, mint a szüleiké.
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A

2006 évben végzetíországos kompetencia méréseredménye alapján Kaposvár

városban működő 14 iskola közül a perbeli iskola 9. a sorrendben, minden felmérési
terült átlagát tekintve.

Az

országos mérések eredményei szerint

a 8. évfolyam matematika terüleíéna

3.

legrosszabb, szövegértés terén a legrosszabb eredményt érte el.

A 4.

osztáIy olvasáskészség felmérésiterületen

a

fenntartói átlaghoz képest

alacsonyabb, azírás minőség területen ferrntartói át|aghoz képest valamivel magasabb,

elemi számolás területen átlagos, méríékegységváltóterületen átlag alattl összeadás
területen az áItagot valamivel meghaladó, kivonás területen átlagos, szorzás terÜleten
átlagoívalamivel meghaladó, osztás területen átlag alattt eredményt ért eI az iskola.

A tanulók és a szülők

elégedettségi mutatója perbeli iskolában hasonló a város többi

iskoláj ában elért eredm ényhez.

Kaposvár város iskolái

közül

a perbeli iskolában a legmagasabb az évfolyamismétlŐk

aránya.

Ezen iskol ában a magatartás, szorgalom átlagok gyengébbek a többi iskolában elért
eredményekhez képest; és itt viszonylag magas a magántanulók száma is.

perbeli iskolában tanííó pedagógusok továbbképzésekenrésztvesznek, a városi átlagnáI
magasabb arányű a több diplomával, szakvizsgával rende\kező pedagógus.

A

szakos

ellátottság tekintetében váItozőan, 2O0] l2008-as tanévben hátrányosabb helyzetben volt
ez az iskola.

A

város iskoláival összehasonlítva, a perbeli iskolában a legalacsonyabb az egy

pedagógusra jutó gyermekek száma.Itt a legalacsonyabb a tanulÓcsoportok
egy évfolyamon egy osztály múködik.

létszáma és

-6-

Ezen

iskolában az egy tanulóra jutó alperesi hozzájárúás mértékeaz átlagot

meghaladó.

A többi

általános iskolához hasonló a perbeli iskolában

a

szakköri és egyéb tanórán

kívüli foglalkoztatás biztosítása.

Az iskola tárgyífeltételei, felszereltsé ge, eszközellátottsága megfelelő.
2008 évi nyilvántartás alapján 2008l2}O9-es tanév első félévébenKaposvár városban
oÁ a
224 fő volt halmozottan hátrányos helyzetű gyermek és ebből 56 fő vagyis 25
perbeli iskolába járt.
oÁ-a hátrányos helyzetű gyermek
Ezenidőszakban az iskolába 1árő 165 fő tanuló 90,3

volt.

Kaposvár Megyei Jogu Város Önkorm ányzaí Oktatási Tudományos és Kulturális
Bizottság 19/2008(VI.11,) számú határozatával a perbeli iskola körzetéből a Nap utcát,

Zrínyi Ilona Általános Iskola, a Hold utcát a Kodály Zoltán Általános Iskola
körzetéhez; a 32l2008(XI.04.) száműhaíározattal a Csillag és a Hajnal ltcáí a Berzsenyi

a

Dániel Átalános Iskola körzetéhez csatolta.
2OO9. szeptember hónapban beíratott

22 elsős tanuló közül hat gyermek körzeten kívÜl

lakó, és az összesen 180 tanuló közül 66 fő nem a Pécsi Utcai Iskolához tat1oző
körzetben lakik.

Az

alperesi önkormányzaI 2I4|20S(IX.25.) számí határozattal elfogadta Kaposvár

Megyei Jogú Város Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és IntézkedésiTervét.
felperes keresetében kérte a bíróság állapítsa meg, hogy az alperes fenntartásában
működő pécsi Utcai Általános Iskolában a cigány gyermekeket a nem cigányoktÓl

A

zOO3l2004-es tanér,től - a meglévő rendszer fenntartásával

-

jogellenesen elkÜlÖnítik;
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állapítsa meg, hogy az alperes az így elkülönített cigány gyerekeknek alacsonyabb
színvonalú oktatást biztosít, mint í-enntarlásában működő többi normál tananyag szerint

oktató általános iskolában; kötelezze az alperest a jogsértés abbahagyására, és arra,

;l
meg.

hogy a jogsértő helyzetet a Pécsi Utcai Általá.,os Iskolába járó cigány gyerekeknek
fenntartásban múködő iskolák közötti

szétoszíásával és integrációjával szüntesse

)

Felperes állította, hogy az alperes fenntarlásában működő iskolában szinte kizárőlag
csak cigány gyermekeket oktatnak.

Az alperes a beiskolázási körzethatárral kapcsolatos

döntése alapján a helyben ismert

cigány telepet ezen iskolához kapcsolja és csupán ezen iskolában teszi lehetővé a cigány

etnikai kisebbségi nevelést és oktatást, azonban ezen gyermekek integrált oktatásának
biztosítása érdekében semmilyen lépéstnem tett, s az alacsony osztálylétszámokkal és

évfolyamonkéntcsupán egy-egy

osztállyal

működtetett iskolában alacsonyabb

minőségű oktatást nyújt a város többi iskoláihoz képest.

A

felperes állította, hogy az alperes fenti magatartással jogellenesen elkülöníti ezen

iskolában a cigány gyermekeket, nem csupán etnikai kisebbséghezva|ó vélt, vagy valós

tartozásuk, hanem

a faji

hovatartozásukra

és bőrszínükre is tekintettel; s

ezzel

megvalósult a 2003. évi CXXV , számű törvény (Ebktv.) 10. § (2) bekezdés és 27. § (3)
bekezdés a.l pontjában írt feltétel.

Az

alacsonyabb színvonalú oktatás biztosításával

az alpeíes az 1993. évi LXXIX,

számú törvény (Köz.Oktv.) 4lA. § (1) és (2)bekezdésébenírtakat megszegte.

A felperes hangsúlyozta, hogy az alperesnek kimentésre lehetősége nincs, azEbktv.28.
§ (2) bekezdés b.l pont és az 1993. évi LXXVII. számú törvény 43, § (2) bekezdés
értelmében csak a szülők kezdeményezéséreönkéntes választás alapján nyújtott olyan

etnikai kisebbségi oktatás lehetne kimentés alapja, melynek célja vagy tanrendje
indokolná az elkülönítést, feltéve, hogy az a gyermekek mindenek felett álló érdekétis
szolgá|ná; azonban perbeli esetben az elkülönítés szakmailag nem indokolt.

!

Í

-8Az alperes a kereset elutasítását kérte.

Az

alperes hivatkozott arra, hogy nem tanúsított olyan magatartást, amely tanulók

származásuk szerinti elkülönítését ídézteelő, számukra alacsonyabb szintű oktatást
eredményezne, vagy amellyel bármely más módon joghátrányt okozott volna számukra.

Alperes ál|ította, hogy az oktatási küzethatárok kialakítása nem etnikai alapon történt,
hatósági nyilvántartás arról nem vezethető, hogy körzethatáron

belül milyen számban

élnek cigán y származásűak.

Vitatta az alperes, hogy Kaposvár városban működő iskolák épületének állaga,
különbségek állnának fenn.

felszereltsé ge az oktatási kínálat között

Hivatkozott arra, hogy a perbeli iskola kisebbségi közoktatási intézmény, ahol a cigány
népismeretet minden tanuló tanulja, s 2008/2009-es tanér,.től a beás nyelvoktatást is

bevezették. Áláspontja szerint a felperesi kereset azon része, miszerint

a

bíróság

köte\ezze az alperest a perbeli iskolába járó cígány gyerekek fenntartásában működő
iskolák közötti

Az

szétosztására, faji megkülönböztetést,

alperes álláspontja szerint mivel

a

diszkriminációt eredményezne.

perbeli iskola oktatási körzetének megfelelő

lakóterület csak két másik iskolának területével érintkezik, mely iskolák tanulólétszáma
tartósan magas, ezekbe tanulót átvenni nem lehetséges.

A felperesi

keresetnek való helyt adás eredményeként a tanulókra közvetlen hátrányos

hatás lenne az,hogy lakóhelyüktől távoli iskolába kényszerülnének.

Az

alperes csatolta Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat

66/2008(IX.15.) számű haíározatát, melyben tiltakoznak minden olyan döntés ellen,
amely a Pécsi Utcai Általános Iskola bezárásával járna.

Csatolta és hivatkozott 203

szilő

aláírását tarlalmaző gyűjtőívre, amellyel tiltakoznak

perbeli iskola megszüntetése ellen.
Felperes keresete túlnyomórészt alapos.

A felperesi

alapítvány alapítő okirat 4, pontja értelmében az alapítvány célja a nehéz

sorban élő főként, de nem kizárólagosan roma fratalok, gyermekek jogainak védelme,

A Somogy Megyei Bíróság
2

4.P .21.443 /2008 l 35.szám

9

valamint az integráció és esélyegyenlőség megteremtése a gyermekek számára, illetve

Ez alapján megállapítható, hogy a felperes a 20O3. évi
CXXV, törvény (Ebktv.) 3. § e./ pontjában meghaíározolí társadalmi szervezeí
harc a diszkrimináció ellen.
fogalmának megfelel.

A

felperes keresetében az egyenlő bánásmód követelményének megsértésétvédett

tulajdonságra alapította, konkrétan

az

etnikai kisebbséghez tartozás, bőrszín, faji

hovataríozás alapján, amely sérelem egy iskola tanulóinak közösségét vagyis személyek
pontosan meg nem határozhaíó nagyobb csoportját érinti - s ez megfe|el az Ebktv. 20.
(

1) bekezdés c./

§

pontjának, ezért a felperes keresetindítási jogosultsága fennáll.

A felperes kéríea bíróság állapítsa meg, hogy 2003. szeptember hónapjától kezdődően
me

gvalósult az alperesi j ogsértés.

A

kereset elbírálásának jogszabályi alapja 2003. szeptemberétől kereset benyújtásáig,

2008. szeptember 18. napjáig válíozott.

2003. szeptember hónapjától 2004. január

2]. napjáig a Magyar

Köztársaság

Alkotmánya (7949. évi XX. számú törvény) 10lA. §, 54. § (1) bekezdés, valamint

a Ptk.

76. §-a azirányadó1

2004, január 27. napjátől a fentieken túl a hatályos Egyenlő bánásmódről és az

évi CXXV. számíl törvény (Ebktv)
szólő 1993. évi LXXIX. törvény 4/A, § és

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.
valamint az ezze| módosított, a közoktatásról

Ptk. módosított 76.
2001. január
rendelkezései.

§;

0I. napjátől

az

Ebktv. 2006. évi CIV. szám(l törvénnyel módosított

10

Tekintettel arra, hogy 2003. szeptemberétőI 2004. január 27. napjáíg eltelt peresített

időszak rövid, és a jogvita eldöntése szempontjából nem jelentős, a bíróság a 2004.
január 27. napján hatályba lépett Ebktv. rendelkezéseit, majd módosítást követő
szab ály ait alkalm azta.

I.

A Ptk. 76. §

Ebktv. 37, §-ával módosított rendelkezése értelmébena szemé|yhez
fűződő jog sérelmét jelenti többek közt az egyenlő bánásmód követelményének

megsértése.

Az Ebktv.

2006. évi CIV. számí törvénnyel nem módosított 10. § (2) bekezdés
jogellenes elkülönítés fogalmát úgy határozzameg, hogy ilyen az amagatartás, amely a

8. §-ban meghatározott tulajdonságok alapján egyes személyeket, vagy személyek
csoportját másoktól

Az

-

tárgyllagos mérlegelés szerint ésszerű indokok nélkül - elkülönít.

oktatás területére vonatkozó speciális rendelkezés az

pontja, ami szerint
különösen

az

Ebktv.27.§ (3) bekezdés a.l

egyenlő bánásmód követelményének megsértésétjelenti

valamely személy vagy csoport jogellenes elkülönítése egy oktatási

intézményben.

Az Ebktv. 8. §-ban felsorsolt védett tulajdonságok többek között a faji hovatartozás,
b

őr

szin, a nemzeti vagy etnikai ki s ebb

A faj az

sé ghez v

a

alő tartozás.

emberíségazonos, vagy hasonló tulajdonságok alapján meghatározhatő

csoportja.

A Nemzeti

és etnikai kisebbségek jogairól szóIó 1993. évi LXXVII. számú törvény 1.

§

(2)bekezdés alapján nemzeli és etnikai kisebbség minden olyan, aMagyar Köztársaság
területén legalább egy évszázada honos népcsoport, amely az állam lakossága körében

A Somogy Megyei Bíróság
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számszerű kisebbségben van, tagjai magyar állampolgárok, és a lakosság többi részétől
saját nyelve és kultúrája, hagyományai különböztetik

meg, egyben olyan összetartozás

-

tudatról tesznek bizonyságot, amely mindezek megőrzésére történelmileg kialakult
közösségeik érdekeinek kifejezésére és védelmére irányul.

Vagyis ebbe a csoportba mindazok a magyaí állampolgárok sorolhatók, akik magukat
valamely nemzeti vagy etnikai kisebbséghez taríozónak vallják magukat.

évi LXXVU. számú törvény 6I. § szerint a törvény értelmében
Magyarországon honos népcsoportnak minősülnek: a bolgár, a cigány, a görög, a

Az

7993.

horvát, alengyel, anémet, azörmény, aromán, aruszin, aszerb, aszlovák, aszlovénés
az ukrán népcsoport.

A kereseti tényállítás alapján a releváns védett tulajdonság egy etnikai kisebbséghez, a
Magyarországon honos cigány népcsoporthoz való vélt, vagy valós Iartozás és
másodlagos, s így nem lényegi tulajdonság a faji hovatartozás, vagy bőrszín.

A bíróság

Kaposvár városban köztudomású ténykéntállapította meg, hogy kötelező

felvételi feladatokat e|látő perbeli iskolához íartozó 12. számú körzetben számos olyan
ember lakik, aki a cigány etnikai kisebbséghez tartozik és az iskolában túlnyomórészt
cigány kisebbséghez tartoző gyermek tanul.

Ezí a tényt megerősítette a Commintment Pedagógiai Intézeí2006 évi tanulmánya,
Horváth Edit tanú vallomása és az a|peres által csatolt perbeli iskola jelentései,

Jogellenes ez az elkülönítés, ha a tanulókat védett tulajdonságuk, cigány etnikai
kisebbséghez való tartozásuk alapján másoktól, a velük egy városban működő általános

iskolák tanulóitól anélkül különítik el, hogy annak

-

a 2OO6. december 31. napjáig

irányadó szabáIyozás szerint - tárgyilagos, ésszerúindoka lenne.

12-

Az

1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (a) bekezdése írja elő,

hogy

települési

önkormányzat köteles gondoskodni az általános iskolai oktatásról és nevelésről, köteles
biztosítani a nemzeli és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.

Az

1993. évi LXXIX. számű törvény

3. § (2) bekezdés értelmében közoktatási

intézményttöbbek közt helyi önkormányzat alapíthat és tarthat fenn.

(])

bekezdés szerint

a

közoktatás szervezésében,irányitásában, működtetésében

feladatainak végrehajtásában közreműködők

dontéseik, intézkedéseikmeghozatalakor a

gyermek mindenekfelett álló érdekétveszik figyelembe.

A4lA.

§ (1) bekezdés szerint aközoktatás

szervezésében, irányításában, működésében

feladatainak végrehajtásában közreműködők,

döntéseik, intézkedéseikmeghozatalakor

a gyermekkel, tanulóval kapcsolatos
az egyenlő bánásmód követelményét

kötelesek megtartani.

A bíróság a Kaposvár

és Környéke Általános Iskolai Közoktatási

Intézményt Fenntartó

Társulási Szerződés tartalma alapján megállapította, hogy fenti jogszabályban
részleIezett feladatokat a perbeli iskola vonatkozásában az alperes látja el.

Az alperes kimentés körében á||ítoíía,hogy jogellenes elkülönítést nem valósított

meg,

illetve hivatkozott arra, hogy ésszerű indokok és jogszabályi rendelkezés alapján az
elkülönítés megengedett, mert a perbeli iskola kisebbségi közoktatási iníézmény2004.
ér,.től kezdődően, s ott cigány

Az

kisebbségi oktatást biztosít.

1993. évi LXXIX. számű törvény 37. § (6) bekezdés szerint kisebbségi közoktatási

intézmény,amelynek alapítő okirata taríalmazza nemzeti etnikai kisebbségi feladatok
ellátásáí, feltéve, hogy e feladatokat a közoktatási intézményténylegesen ellátja, s az

iskola tanulóinak legalább 25 To-a részt vett a nemzeti etnikai kisebbségi iskolai
nevelésben - oktatásban,
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A perbeli iskola

ezen jogszabályi előírásnak megfelel, amit megerősít Horváth Edit tanú

vallomása, az iskola módosított alapító okirata, Oszvald József eseti kisebbségi oktatási
szakérlő szakvéleménye.

AZ

Ig93. évi LXXVII. számú törvény 43. § (4) bekezdés szerint a helyi Önkormányzat
megszervezni a kisebbségi oktatást, ha ezt ugyanazon kisebbséghez tartozó

köteles

nyolc tanuló szülője kérte, és az a közoktatási törvény rendelkezéseinek megfelelően
megszervezhető.

Az Ebktv, 28.

követelménYét, ha
§ (2) bekezdés szerint nem sérti az egyenlő bánásmód

a közoktatási intézménybena szülők kezdemény ezésére,és önkéntes választás szerint
kisebbségi, vagy nemzetiségi oktatást szerveznek, amelynek céIja, vagy tanrendje

indokolja elkülönült osztályok, vagy csoportok alakítását, feltéve, hogy emiatt az
az
oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri, továbbá, ha az oktatás megÍélel
állam

áItal jőváhagyott államilag előír1, illetve államilag támogatott kÖvetelménYeknek,

A bíróság oszvald József eseti kisebbségi oktatási szakértő aggálytalan szakvéleménYe
perbeli
alapján meggyőződött arról, hogy a cigány kisebbségi oktatást nem csak a
hanem a
iskolában alkalmazott módon, tantárgyakba integrálva lehet megvalósítani,
is,
cigány népismeret oktatható önálló tantárgyként, s megvalÓsítható integrált iskolában
nem csak kisebbségi közoktatási intézményben,

önmagában

tehát

a cigány

kisebbségi közoktatás

i

kisebbségi oktatás bevezetése nem jeleníi azt, hogy

intézménybenel kell különíteni a cigány származás(l tanulókat a

fÜggetlen,
település többi iskol ájában tanulóktól. E szempontból a védett tulajdonságtÓl

tárgyilagos mérlegelés szerint ésszerű indoka nincs az elkülönítésnek,
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Az

elkülönítést csak önkéntes alapon,

a

kisebbség tagjainak elhatározása

és

kezdeményezésealapján teszi lehetővé az 1993. évi LXXVIL számú törvény 43. § (4)
bekezdés, és engedi megaz Ebktv. 28. § (2) bekezdés.

A

bíróság Horváth Edit tanú vallomása alapján aría a meggyőződésre jutott, hogy

cigány népismeret oktatást a tanulók származási összetételére figyelemmel vezették be a

kilencvenes években. A tanú vallotta, hogy

a

kisebbségi oktatást tantestületi

kezdeményezésre kezdték meg, amihez a szilőkközössége

A

hozzájárult.

kisebbségi oktatásra való igény nem olyan tudatos szülői akaratnl,ilvánitás. amely

arra irányulna, hogy gyermeküket a városban élő, kisebbségi oktatásban nem részesülő

többi gyermektől egy iskolában elkülönítetten oktassák.

A bíróság álláspontja szerint a szülőknek gyermekük beiratkozásakor adott csatlakozási
nyilatkozatai, illetőleg az alperes által hivatkozott cigány kisebbségi önkorm ányzati
haíározaíés 203 szülő nyilatkozatát taftalmaző aláírás gyűjtőív nem pótolja a szülői
kezdeményezést, a tudatos szülői magatartást, s nem érlékelhető elkülönített oktatásra

irányuló tudatos szülői hozzájáru|ő nyilatkozatnak sem.

AZ

évi LXXX.

1993.

sz. törvény 90, § (1) bekezdésben írtaknak megfelelően

Kaposvár városban az iskolák működési (felvételi) körzetét az alperes határozta meg, és
tartja fenn.

A

törvény hivatkozott rendelkezése értelmébena körzetben élő gyermekek, tanulók
fe|vételét,vagyátvételétaz iskola nem tagadhatja meg.

Az alperes

az iskolák működési körzetének meghatározásával olyan helyzetet id,ézett e|ő

és tartott fenn, hogy 12. számű működési körzet lakosság-összetéte|e

alapján

a cigány

származásí gyerekeknek a város többi iskol ájától elkülönítetten biztosít oktatást perbeli
iskolában.

Az, hogy

a körzetben

lakó cigány etnikai kisebbségheztartoző szülők akörzeti iskolába

Íratják be gyermekeiket, nem jelenti azt, hogy védett tulajdonság szerinti elkülönítóst a
kisebb

sé gi

szülŐk kezdeményezése, önkéntes tudato s akaratnyilv ánitása indokolná.
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A bíróság

a fentiek együttes értékelésealapján megállapította, hogy az alperes kétséget

kizárő módon nem bizonyította, hogy az elkülönítésnek az Ebktv. 7, § (2) bekezdés b,/
pontja szerinti ésszerű indoka van, illetőleg, hogy az megfelelne az Ebktv, 28. § (2)
bekezdésben írt feltételeknek,

Az Ebktv. 2006. évi CIV. számű törvénnyel módosított, és 2007. január 01.

napjától

hatályos 10. § (2) bekezdés szerint jogellenes elkülönítésnek minősül az a rendelkezés a 7. § (2)bekezdés értelmébenmagataríás, tníézkedés,feltétel, mulasztás, utasítás vagy

gyakorlat

-

amely a 8, §-ban meghatározott tulajdonságai alapján egyes személyeket,

vagy személyek csoportját a velük összehasonlítható helyzetben lévő személyektől,
vagy szeméiyek csoportjáiól

-

anéikül, lrogy azt a íörvény kifejezetten megengedné

-

elkülöníti.

A védett tulajdonság szerinti elkülönítés

A fenti törvénymódosítás alapján

önmagában

jogellenes,

azEbktv.7. § (2)
bekezdésben írt általános kimentési lehetősé gek kizártak, azonban az oktatás területén
a kimentési lehetőség szigorodott,

az Ebktv. 28. § törvényi kivételt enged.

A

bíróság ekörben ismételten kiemeli a korábban részletezettek alapján azt, hogy

a

kivételt engedő egyes törvényi feltételek hiányoznak, igy a szülői kezdeményezés és
önkéntes választás hiánya, valamint a kisebbségi oktatás bevezetése az egy iskolában
való elkülönítést nem indokolja.

Vagyis az alperes 2007. január 01. napját követő időszakra vonatkozóan sem
bizonyította, hogy törvényi feltételeknek megfelelően valósította meg a cigány
származásű tanulók elkülönítését,
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il.
Az Ebktv. 9. § módosítás előtt

E

és jelenleg

hatályos rendelkezése közt csekély az eltérés.

szakasz értelmébenközvetett hátrányos megkülönböztetésnek

minősül az aközvetlen

hátrányos megkülönböztetésnek nem minősülő |átszőIag az egyenlő bánásmód
követelményének megfelelő rendelkezés, amely a 8, §-ban meghaíározoít
tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket, vagy csoportokat lényegesen nagyobb
arányban hátrányos helyzetbe hoz, mint amelyben más összehasonlítható helyzetben
lévő személy, vagy csoport volt, van, vagy lenne,

Ehhez képest oktatás területén speciális rendelkezést tartalmaz az Ebkív. 27. § (3)
bekezdés b.i pont, valamint az 1993. évi LXXIX. sz. törvény a/A. §.

Az Ebktv. 27. § (3)

bekezdés b.l pontja értelmében az egyenlő bánásmód

követelményének megsértésétjelenti különösen

valamely személy vagy csoport olyan

nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési oktatási rendszer vagy intézmény

létesítése,fenntartása, amelynek színvonala nem

éri el a kiadott

szakmai

követelményekben meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai szabályoknak, és

mindezek következtében nem biztosítja tanulmányok folytatásához á|lami vizsgák
letételéhezszükséges, az áIta\ában elvárható felkészítésés felkészüléslehetőségét.

Az

rg%. évi LXXIX. számí törvény 4/A. § (1) bekezdés 2004. január 27. napjátől

hatályos rendelkezése szerint aközoktatás szervezésében,irányításában működtetésében

feladatainak végrehajtásában közreműködők

intézkedéseik meghozatalakor

az

a gyermekekkel kapcsolatos

döntéseik,

egyenlő bánásmód követelményét kötelesek

(2) bekezdés szerint az egyenlő bánásmód követelménye alapján a
^
közoktatásban minden gyermeknek joga, hogy vele összehasonlítható helyzetben lévő
megtartani.

más személyekkel azonos feltételek szerint részesüljön velük azonos színvonalú
ellátásban.
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-ű
A

-

felperes áIlitotta, hogy a perbeli iskolában

a

cigány etnikai kisebbséghez tartozó

viszonyítva
gyermekek a velük összehasonlítható helyzetben lévő más gyermekekhez
alacsonyabb színvonalú oktatásban részesülnek,

Az oktatás színvonalának meghatározásakor irányadó az
3. § (7) bekezdés, amiszerint a közoktatásban

1993, évi LXXIX, sz, törvény

közreműködők

a gyermek mindenekfelett

hogy a törvényben meghatározott
oly módon, hogy annak
szolgáItaíásokat megfelelő színvonalon biztosíts ák részére
segítségetmegkapjon
igénybevétele ne jelentsen számára aránytalan terhet, minden

álló érdekétveszik figyelembe, ilyen különösen,

ismeretei
képessége, tehetsége kibontakoz tatásához, személyiségefejlesztéséhez,

folyamatos korszerúsítéséhez.
szakvéleménye
bíróság H"pp József eseti közoktatási és tanügy_igazgatásl szakértő
az alábbi
alapján áIlapítoííameg, hogy az oktatás színvonalának meghatározásához

A

szempontokat kell vizsgálni:

beiratkozási, továbbtanulási adatok,
országos mórések eredményei,

szülői, tanulói elégedettségimutatók,
lemorzsolódás, magatartás, szorgalom átlag,
humánerőforrás, pedagó gusok képzettsége,
Iárgyi ellátottság.

perbeli iskolába járó
szakértői vélemény rögzítl, hogy a 2008. évi adatok szerint
oÁhalmozottan hátrányos helyzetú gYermek volt (13, sz,
tanulók 90,3 vo-ahátrányos, 29
ezeí|
szakvélemény20. oldal). A szakértő ezérl nem látta összehasonlíthatónak

A

általános iskolában
iskolában biztosított oktatás színvonalát a többi normál tanrendú
mérési
biztosított oktatás színvonalával. Ezen túlmenően a szakértő az országos

-18eredmények tekintetében csak egy falusias kis település iskolájában elért eredményhez

való hasonlítást látta elfogadhatónak annak kiemelésével,hogy a működési körzetet adó
településré sz falusias j ellegű,,sze gény" környezet.

A

bíróság ezt az álláspontot nem osztja.

Az

1993. évi LXXIX. számú törvény már

idézeít4/A. § értelmébena perbeli iskolában tanuló cigány származásíl gyermekek joga,

hogy velük egy városban, azonos fenntarló által működtetett normál tanrendű általános

iskolában tanuló gyermekekhez hasonlítva azonos feltételek mellett hasonló
eredményességgel részesüljenek azonos színvonalúellátásban.

Az

összehasonlíthatóságot nem akadályozhatja az a körülmény, hogy az a|peres az

iskolák működési körzethatárának megállapításával, fenntartásával a cigány etnikai
kisebbséghez tartozó gyermekeket jogellenesen elkülönítette ezen iskolában. Ezért a
bíróság az eseti szakértő összegző véleményétőleltérően azt állapitolta meg. hogy a

perbeli iskolában az alperes a szakétő által meghatározott egyes szempontok szerint
azonos, vagy jobb színvonalú, egyes szempontok szerint

a többi általános

iskola

színvonalát el nem érő szolgáltatást nyújt.

Ezéítá|talánosítva azt nem lehetett megállapítani, hogy a perbeli iskolában az oktaíás
színvonala alacsony, csak azt, hogy egyes oktatási, nevelési területen
eredményessége rosszabb,

az

okíatás

mint az összehasonlításra alkalmas csoportban

elért

eredmények.

1993. évi LXXX. számí törvény 85. § és 102. § alapján az alperes a közoktatás
szervezéssel, ezzel kapcsolatos feladatellátással, fenntartói, irányítői tevékenységével
meghatározza aközoktatási

A

bíróság

a

inIézményekben nyújtott oktatás, nevelés színvonalát.

íényá|Iásban részletezett, egyes szempontok alapján meghaíározott, és

Kaposvár városban fenntarlott többi normál tanrendű általános iskolával
összehasonlított oktatási, nevelési eredményeket az eseti közoktatási tanügy-igazgaíási
szakértői véleményalapján állapította meg.
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A

szám

felperes kifogásolta, hogy a szakértő az adatok elemzésétnem végezte el, s erre

csatolta

dr. Havas Gábor

szociológus felperesi megbízás alapján készített

szakvéleményét.

A

bíróság álláspontja szerint az eseti szakértő - attól függetlenül, hogy az integráIt

oktatás helyessége kérdésében(ami nem jelen per tárgya) az 7993. évi LXXIX. számű

törvény iránymutatásától eltérő szakmai álláspontra helyezkedett, illetve
összehasonlíthatóság

kérdésébena fent írtak szerint más véleményenvolt

-

az

objektíven

vizsgálta és rögzítette az alperes által szolgáltatott adatokat, és válaszolta meg a feltett
kérdéseket.

A bíróság csak az

országos mérésieredmények kérdéskörében jutott szakvéleményben

íftaktól eltérő álláspontra, de a szakértői véieménybenmeglévő táblázatban rögziíett
adatok a í-enntarlói át|ag értékekhez hasonlítva szakértelem nélkül is értékelhetőek
voltak.

A bíróság álláspontja szerint

a

felperes által csatoltmegbízás alapján készült vélemény,

és a perben kirendelt eseti szakértő szakvéleményekozotti ellentmondást feloldani nem

kellett, figyelemmel arra, hogy

a

magánszakvéleményt szociológia szakterületen

működő, és nem közoktatási tanügy-igazgatási szakember készítette.

Az eseti

szakértői véleménytnem tette aggályossá az, hogy a szakértő a helyszín

megtekintése során óralátogaíást nem teljesített, figyelemmel arra, hogy szakértő az
alperes által csatolt, a Commintment Pedagógiai Intézet 2006 évben készített vizsgálati
any agát, ott r ö gzííettó ral á to gat ási tap aszíal atokat is

A

é rtéke lhe

tte,

bíróság az eseti szakértői véleményalapján állapította meg azt, hogy a perbeli

iskolában a pedagógiai programban írtakat teljesítik, a tárgyi ellátottság megfelelő

Ós

-20-

nem Tosszabb a város többi iskolájában meglévő felszereltségnél, a humánerőforrás
foglalkozások
megfelelő, az őratervek jogszabálynak megfelelnek, szakkörök délutáni
száma megfelel a város többi iskolájában biztosított foglalkozásoknak,
tanulói elégedettségimutatók is jók.

A

szakértő rögziti, hogy

a

tanulócsoportok létszáma alacsony,

sa

szÜlői,

ez azonban

több

személyes figyelmet biztosít egy-egy tanulónak,

eseti szakértő előadta, hogy perbeli iskolában biztosított oktatás a szakmai
követelményeknek, szakmai szabályoknak megfelel, és biztosítja a tanulmányok
rőgzíti az
folytatásához szükséges felkészülés lehetőségét, ugyanakkor tényszerűen

Az

adatok közlésével, hogy

a város többi

iskolájával összehasonlítva magasabb az

hiányzások
évfolyamismétlésekszáma a tanulmányok abbahagyásának az aránya és a
eredmény,
száma, alacsonyabb az országos kompetencia méréssorán elért
szakértői véleménybeiskolázási adatai alapján állapította meg azt, hogy
város iskoláival összehason\itva az átlagná| alacsonyabb az éretíségitadó

A bíróság a
Kaposvár

középiskolábavaIő továbbtanulást választó tanulók száma, és magasabb a szakiskolába
jelentkezők aránya, s 2008 évben magasabb azon tanulói arány, akik nem tanulnak
perbeli
tovább. Ezen adatokat együttesen értékelvea bíróság megállapította, hogy
iskolában alacsonyabb a továbbtanulók aránya,

A bíróság álláspontját továbbtanulási eredményekkel kapcsolatban megerősíti az alPeres
ki a Pécsi
önkormányzati Minőségirányítási Programja, ami többek közt célkénttűzte

Utcai Általános Iskolára nézve, hogy tanulók rendelkezzenek olyan

biztos

alapismeretekkel, készségekkel, képességekkel, hogy megfeleljenek a középfokú
a
íntézményekelvárásainak, be tudjanak illeszkedni más iskolai közÖsségekbe,

A kÖzÖlt
javulás volt
adatok alapján 2000 évben elért eredményhez képest 2004 évre

középfokú iskolában továbbtanulók számának az aránya 2 %,a| emelkedjentapasztalható, azonban 2008-ra ismételten romlott ezen eredmény.
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5.szám

A szakértő az eredményekbeli eltérésokaként a tanulók átlagtól eltérő szociokultúrális
hátterét és aztjelölte

meg, hogy az iskolában nagyrészt hátrányos, illetve halmozottan

hátrányos helyzetű gyermek tanul.

Köztudomású tény, hogy cigány etnikai kisebbséghez lartoző gyermekek nagy része
hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek.

Az ilyen

származású

tanulók egy iskolába való nem önkéntes, hanem jogellenes elkülönítése és az 7993.

LXXX.

számú törvény 121. § 16. pontjában részletezettíntegrációs felkészítéshiánya

eredményezte azt, hogy az oktatás nevelés egyes területein

a

szolgáItatás szintje az

áí|agoí nem éri el.

A

bíróság álláspontja szerint ez a körülmény az ésszerűségi tesztnek (Ebktv, 7. § (2)

bekezdés b./ pont) nem felel meg, a különbségtételnek nem lehet tárgyilagos mérlegelés

szerinti ésszerű indoka azt,hogy normál tanrendű általános iskolában az oktatás nevelés
egyes szempontok szerinti színvonala alacsonyabb pusztán a tanulói összetétel okából.

A

fentieket értékelvea bíróság megállapította, hogy az alperes perbeli iskolában

a

rendelkező részben nevesített egyes oktatási, nevelési területen elért eredményességet

tekintve alacsonyabb színvonalú ellátást biztosít, mint Kaposvár városban működő
normál tanrendű általános iskolákban, és ezze| az egyenlő bánásmód követelményét
megsértve közvetett hátrányo s me gkülönböztetést alkalmaz.

III.

A Ptk.

84, § (1) bekezdés szerint akit szeméIyhez fűződő jogában megsérlenek, az eset

körülményeihez képest a követke ző polgárij
a./

követelheti

a

o

gi igényeket támaszthatj

jogsértésmegtörténtének bírósági megállapítását

a:

.).)

b,/ követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől

c./ követelheti, hogy a jogsértő nyl|atkozattal vagy más megfelelő módon adjon
elégtételt,és hogy szükség esetén a jogsértő részérőlvagy költségén az elégtételnek
megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak

d./ követelheti

a

sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértéstmegelőző állapot

helyreáIlííását a jogsértő Észérőlvagy költségén, továbbá a jogsértéssel előállott dolog
megsemmisítését,illetőleg jogsértő mivoltátó1 megfosztását
e.l kártérítéstkövetelhet a polgári jogi felelősség szabályai szerint.

Ezen jogszabályi rendelkezés alapján
az alpere st a

A

j o

gsértésabb

aha gyás ár a

a

bíróság a jogsértésmegtörténtét megállapította,

kötelezíe.

felperes keresete kiterjedt arra is, hogy a bíróság kötelezze az alperest a jogsértő

helyzetet a perbeli iskolába

közötti

járó

cigány g}/erekeknek a fenntartásában működő iskolák

szétosztásával é s inte gr áciőjával szüntesse meg.

A bíróság álláspontja szerint
hátrányos megkülönböztetés

a sérelmes helyzet

-

-

a jogellenes elkülönítés, a közvetett

megszüntetése több módon megvalósítható, s mindegyik

önkormányzati testületi döntést igényel,

Ez megvalósítható szakmai szempontoknak megfelelő integrációs terv készítésével,és
következetes végrehajtással, s ennek keretében akár Kaposvár város teljes területét

érintő iskolai működési körzet átalakítással, településrész fejlesztéssel, esetlegesen
testületi döntés alapján az iskola megszüntetésével.
a polgári jogi eszközök
Ennek kikényszerítésére

nem alkalmasak.

Ezéría bíróság a felperes keresetét a jogsértés megállapítása,

a

jogsértés abbahagyására

kötelezést meghaladóan elutasította,

A

bíróság mellőzte dr. Havas Gábor tanúkénti kihallgatását, tekintettel arra, hogy

tanúvallomás tények bizonyítására alkalmas eszköz,
megválaszo|ására szo|gál, mint amire a felperesi indítvány irányult.

nem

a

szakkérdések
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-

A bíróság mellŐzte Szita Károly, Boti Tiborné, Jfuai Attilatanúk kihallgatás

ára

irányulő

alPeresi indítványt, mivel a tanúktól a perben egyéb bizonyítékokalapján nyert adatok,
valamint köztudomású tények megerősítéséntúl további adat, ismeret nem volt várható.

A

bíróság a PP. 81.

felperesnek 200.000,-

§ (1) bekezdés alapján kötelezte az alperest, fizessen meg
Ft szakértői költséget, valamint a 32l2003(yIII.22,) IM, sz.

rendelt 3. § (6) bekezdés alapján az ügy bonyolultsága és felperesi jogi képviselő által
kifejtett munkát értékelvea 3. § (2)bekezdés a./ pond ábanírt alsó értékhatártőleltérően
50.000,- Ft ügyvédi munkadíjat mint perköltséget.

AzáIlam által előlegezett illetéketa6l7986(VI.26.) IM. sz. rendelet 14. §-a alapjánaz
áIlam viseli.
Kaposvár, 2009, november 30. napja

Dr,Iridecker Andrea sk.
bíró
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