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A MAGYAR KözrÁnsAsÁG NEVEBEN!
A megYei bíróság a dr. Farkas Lilla (1097 Budapest Lónyai utca 34. III]2I. székhelyűr)
ÜgYvéd által képviselt kk. [Iorvátlr István (44OO Nyíregyházayiolaút215, szárn alatti lakos)
l. rendű és kk. Kiss András (4400 NyíregyházaDália út 6. szánr alatti lakos) III. rendű
felPereseknek - a dr. Oláh Zsuzsanna (4400 Nyíregyház,aDőzsa Gy. út 4-6.IIl2, székhelytí)
Ügyvéd által képviselt GöIlesz Viktor Speciális Szakiskola ós Áttatános lskola (4400
NYÍregYháza Báthory út 30. székhely.Lr) I. rendű, Szailolcs-Szatmár-Bereg Megyei
ÖnkormánYzxt (44OO Nyíregyháza Hósök tere 5.) IV. rendű, valamint képviselő nélkül
eljaró szabolcs-szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei pedagógiai,
KÖzrnűvelődósügyi, és Képrósi Intézete {4431 Nyíregyháza-Sóstófirao rotgyu, út-o3.
székhelYrli) V. rendű alperesek ellen alapiogok megsértésénekmegállapítása és más iránt
indított Perében 2009, május 27. napjátttarlott tárgyaláson meghozta és nyiiváriosan kihirdette
az alábbi

ílnLETET
A

rnegYei bÍróság megátlapÍtja, hogy az alperesek megsértették az I. és III. rendű
felPereseknek az esélyegyenlőséghez és a tanulás megválasztásáho z valő jogát, ezért
kÖtelezi azI.,IY., V. rendű alpereseket egyetemlege§en, hogy fizessenek meg az I. és III.
nendű fclPereseknek 15 nap alatt - a nevükre nyitott gyámhatósági fenntartású
számlára - 1000 000 -1 000 000 (Egyrnitlió-egymitlió) Ft-ot nem vagyoni kárpótlás címén
és

íizessenek meg ,dz I. és lII. rendű felpereseknek ugyanezen időszak alatt 100 000
(Egy százezer) Ft p erkö lts é get.
KÖtelezi az I., IV. és V. rendű alpereseket egyetemlegesen, hogy fizessenek meg az
államnak - a BÍrósági Gazdasági Flivatal külön fellrívására 205 000 (Kettő százőtizer)
Ft állam által előlegezett költséget.

Az Ítéletellen a kézhez,",ételtŐ1 számítort.15 napon belül fellebbezéssel lehet élni, melyet
Írásban, 6 (lrat) példánl,ban a Debreceni Ítélőtáblához címezve a Szabolcs-Szatmár-Beieg
Megyei Bírósághoz kell benyújtani.
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ÍtetotaUa előtti eljárásban a í-ellebbező fél jogi képviselete kötelező, a jogi képviselő
n élkiil elj áró fé l rr yi l atko zata hat ályfr,al an,

Il§DOKOLAS:
I.

A megyei bíróság a felek nyilatkozatai - V.

rerrdű alperes kivételével - a perben bevezetett
szakértő szakvélenrénye, a becsatolt - a felperesek tanulásával összeliiggő - dokumentumok,
a perbe bevont szakértőknek más megyei bíróság előtt hasonló ügyben tett nyilatkozatának
jegyzőkönyvbe foglalása alapján az alábbi tényállást állapította meg:

Az

I. rendű felperes az óvoda kezdenényezéséreelvégzett, úgynevezett tanulási képességeket
vizsgáló szakértői és relrabilitációs bizottság vélernénye alapján általános iskolai tanulmányait
az L rendű alperesi speciális szakiskola és általános iskolában kezdte meg és fejezte be.
Az iskolakezdés előtti vizsgálatot az óvocla kezdeményezte, azortban a gyennek vizsgálatán
nem vehetett részt, bár a vizsgálat eredményévelnetn értettek egyet, az ellen tiltakoztak,
ennek ellenére az l. rendű felperes tanulmányait végig az I. rendű alperesi speciális iskolában
folytatta. Az óvoda által kezdeményezett vizsgálat aITa a következtetésre jutott, hogy két és
fel éves lemaradása vatl neurotikus liajlarnaival (körörruágás, satírozás, ceruzarázogatás)
súlyosbított infantilis személyiségfejlődésűgyermek, enyhe fokban értelmi fogyatékos, ezérI
javasolják, hogy tankötelezettségének teljesítésétaz enyhe foló értelmi fogyatékosok tanterve
szerint kezdje rneg. Relrabilitációs javaslat: a kognitív képességek(észlelés, megfigyelés,
gondolko dási művel etek) fej lesztése, i ll etve grafbrnotoro s fej l esztés.
A szakérlői bizottság aláirásu szakvéIemény (I713|ZOU.) szerint a vizsgálatot
gyógypedagógus, közoktatási szakértő és pszichológus végezte, de az aláirás már csak egy
nevet tartalmaz. A 2002. december 3-ai vizsgálatról adatok nincsenek, csak ana utal, hogy
állapotában nem történt változás, továbbra is enyhe értelmi fogyatékos, aláírta a
gyógypedagógus. A 2005. áprilisi vizsgálat szerint a tanuló állapota nem változott, tanulásban
akadályozottnak minősül, sajátos nevelési igényű, így tanulmányait a tanulásban
akadályozottakat ellátó általános iskolában folytassa (I. rendű alperes). A kötelező
felülvizsgáIat idejét kettó évben jelölt meg, rögziti a felülvizsgálati határozat,hogy iskoláját

pternber 15. klinikai szakpszichológusi

k

és

nehezebbé válik, ezért cé|szeni a szokásos

Az l.

rendű felperest 2006. évben egy országos akció keretében megvizsgálta
szakpszichológus közoktatási szakérlő, és gyógypedagógus, akik arra a következtetésre
jutottak, hogy az I. rendú felperes a vizsgálaton motiváltan vett részt, sokat beszél, a
felnőttekkel együttmúködik, de viselkedését nem tudja a helyzetnek megfelelően kontrollálni.
A színes Raven intelligerrcia tesztben ugyan .átlag alatti (IQ 83), azonban nem fogyatékos
eredményt ért el. A Benderbé tesztje gyengérr §ktriifés a
viselkedése alapján feltételezhető ar id"g."ndsze.i er"tlens alószínűsíthető rrála, hogy az

idegrendszeriéiéttenségtanu1ásie'@zonbanépértelmÍi;normális
iskolai osztályban oktatható gyermeknek tekinthető, igy az iskolai elhelyezése sürgős
f-elülvizsgálatra szorul, továbbá az idegrendszeri érettségkülön speciális vizsgálatot igényel.

3.P.20.03512008120.

A

kÜlÖn kezdeményezésre lefolytatott vizsgálatot e\őzte meg. A szakértőt bizottság kötelező
kontroll vizsgálatára 2005. április 28-án kenilt sor, melyet gyógypedagógus és pszichológus
végzett. Ana a kÖvetkeztetésre jutottak, lrogy a2005. áprilisi vizsgálat alapjári továbbra is az
eltérő tantervú iskolai ellátást javasolják, mert állapota alapvetően nem változott.

Az

I. rendű felperes újabb vizsgálatára 2001. március 2O-án került sor, mellmek a Raven
IQ 71, amely eredménynél némileg jobb a tárgyí tudása, ugyanakkor a részletes felülvizsgálati
jegyzőkörryv szerint beilleszkedett az osztálykőzösségbe, alkalmazkodik az iskolai rendhez,
nem beszédhibás, önállóarr tud tanulrri, bár csak biztatásra tanul, de a tarrítási órákon aktív,
boldog, szorgalmas, feladattudata kialakulóban van, bár a figyelrne könnyerr elterelődik, és a
tantárgyi kÖvetelményeket teljesítette. Az enyhe mentális retardáció oka ismeretlen. továbbra

issajátosnevelésiigényű.Fejlesztendanalógrás

gondolkodása. Kötelező

A Raven IQ tesztje

kontrollvizsgálat 200912010. tanév.

71, arni alacsonynak minősül.

Ettől fiiggetlerrül 2006-ban és 2007 . évben is jó eredményeket ért el a tanulmányi tárgyakból.

A

III. rendű felperest először tanköteles korában a helyi nevelési tanácsadó vizsgálta, és a
teljesítménybeli gyengeségeit (szegényes szókincs, mondatalkotási nehézség,pontatlan
mondat és tÖrténet emlékezet, tér és sík alapon való tájékozódási nehézség,számíbgalmi
gyengeség) a ,szociokulturális hátránybÓl eredeztették, ezért javasolták a felzárkőztatás

megkísérlését
az általános iskola első osztályában differenciált bánásmód mellett. Ő a
tanulmányait az időkÖzben - per során - megszüntetett Nyíregyházi 13. számú (Huszár téri)
Altalános lskolábarr kezdte meg, már a 7. életévétbetöltve. Az iskolában a hátrányos
helyzetből aclódó lemaradást csökkentő módszerrel tanult, azonban az iskola a
foglalkozásokon nytrjtott teljesítménye alapjárr javasolta a szakértői vizsgálat elvégzését,
melynek eredményeként eltérő tantervti iskolába történő áthelyezése történt meg az év végén,

A gyermeknek az életkorához nrérten átlagosan három éves teljesítménybeli elmaradást
javasoltak.
A

III. rerrdű Í-elpeles még jelenlegis az I. rendű alperesnél folytatja tanulmányait (befejezés
alatt áll).

A

III. rendű felperesnél az, Úglmevezett kontrollvizsgálat 6. osztályos korában (2005. április)

rnegállapította, hogy viszonylag jól tanul, de az elvégzett progresszív Raven féle intelligerrcia
vizsgálat nenr mutatott jar,,ulást a mentális teljesítményében,ezért továbbra is az eltérő
tantervű általános iskolai továbbhaladást javasolták.

A 2008. novemberi vizsgálat (P.20.035l2008i8. számú szakvélemény)megállapítása szerint a
IIL rendű Í-elperes mentális teljesítményei a normál intelligencia rezet átlag a\atti sávjába
esnek, teljesítménye szétszór1.

Az intelligencia vizsgálat

eredményei alapj án az állapítható meg, hogy több területen, az
életkori szinthez elvártakhoz képest két-három éves elmaradással küszködik, a legjelentősebb
alulteljesítésa gondolkodási képességek, az emlékezeti teljesítmények, és az asszociatív
tárolás területén tapasztalhatók. Ugyanakkor összegző vélenrényszerint (szakvélemény
S.oldal) az á|Iapitható meg, hogy a III. rendű felperes nem értelmi fogyatékos, csak tanulásban

akadályozott'Je1entős'tanultismeretbelihiányósság@zíntűszociális

érettség,adativ magatartás mellett, ugyanakkor sajátos nevelési igényű, különleges
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gondozásra, gyógypedagógiai ellátásra szorul, melynek keretében fejlesztő foglalkozással,
f e|zárkóztatás s al kel l to vább tanul ás át s e gíterri.

Az

I. rerrdúi felperes tekintetében összegző vizsgálat szerint pontosan nen tisztilzlrató eredetűt,
organikus idegrerrdszeri eltérésekkel összefliggésbe lrozható enylie érlelmi fogyatékosság áll
t-errn, jó alkalmazkodó, f-eladatok elvégzéséremotivált, szociábilis magatartáskép ,,-,"il"tt.
Továbbra is sajátos nevelési igényű, különleges gondozásra, gyógypedagógiai ellátásra szorul,
melyrrek színtere a jövőben is a speciális szakiskolai továbbtanulás.

II.

A

a tanulás színteréülszolgáló speciális szakiskolát és általános
a tanulási képességeketvizsgáló bizottság műkörlése helyéül szolgáló
képességlejlesztő speciális iskolát, a nomál tantervűkérrt működő Huszár téri Általános
t-elperesek keresetükben

iskolát,

Iskolát, Nyíregylráza Megyei Jogú Várost, mint fenntaftót, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Onkormányzatot, mint a tanulási képességeket,stb. vizsgáló bizottság létrehozőját, t-elügyeleti
szetvét, műkÖdtetőjét, és jogutódként a 2008. évben létrehozott összevont intézményként

niűkÖdő Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai,
KÖzművelődésÜgyi és KépzésiIntézetétegyüttesen kéfiéka személyhez fuződő jogok

(alapjogok) rnegsértésénekrnegállapítása mellett kártédtés megfizetésére kötelezni.
Kereseti érvelésiik szerint az oktatási intózmények, illetve a tanulási képességeket vizsgáló
szakbizottság nem biztosította a felperesek számára a megfelelő peclagógiai célúliabilitációs,
rehabilitációs segítségetannak érdekében, hogy a tanulnrányaikat megfelelő iskolában és
tanterv mellett folytathassák, illetve végezzék.Továbbá megfosztották a szülőket, mint
tÖrvényes képviselőket a jogorvoslati joguktól, a bizottsági vélemények,javaslatok és az,
úgynevez et t átir ányitás i d ö ntés ek t ekintetéb en.

Az alperesek külön-külön

és együtt elóterjesztett ellenkérelmeikberr gyakorlatilag a kártédtési

igérry elutasítását kéfték,jogellenesség hiányára tekintettel, továbbá, hogy úgy jáftak el,
ahogy az adott helyzetben általában elvárható.
tII.

A megyei bíróság a felperesek kereseti kérelniéttartalmilag (Pp. 3. § (2) bekezdés) értékelve
megállapította, hogy a felperesek keresete az alapjogok sérelménekmegállapítása, a
jogellerres magatartás miatt kártédtésmegfizetésére kötelezés tekintetében alapos.
Jelen jogvitával összeíÜggően a bíróság rnindenek előtt a következőken emeli ki:

Jelen pernek nem a szegregált vagy integrált oktatásban való részesítésevolt ajogvita tárgya
az I. és III. rendű Í-elperesek tekintetében, hanem annak megállapítása, hogy az iskolák és az
Önkományzatok eleget tettek-e a Magyar Köztársaság Alkotnránya 7OlA, §-ában foglalt azon
kÖtelezettségÜknek, hogy a Magyar Köztársaság biztosítja a ter,ületén tartózkodó nrinden
személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, különbségtétel nélkül. A 70/A,
(3) bekezdése akkétrt rendelkezik, hogy a Magyar Köztársaság a jogegyenlőség§
megvalósulását az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkelis segíti.
Az Alkotmány másodlagos alapjog között jelöli meg a mútvelődéshez való joggt, amikor
akként rendelkezik, hogy a Magyar l(öztársaság biztosítja az á|lampolgárok számára a
múvelődéslrez valÓ jogot, melyet a közmtivelődés kiterjesztésévelés általánossá tételével, az
ingyenes és kÖtelező általános iskolával képességeialapján mindenki számára hozzáférhető
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kÖzép-ésfelsőoktatása valósítja rneg. Az Alkotmány 7OlG. § (1) bekezdése kinyilvánítja,
lrogY a Magyar l(tlztársaság tiszteletben tartja és támogatja ... a tanszabadságot, és a tanítás
szabadságát.

A műkÖdéslrez való jog végrehajtását szolgálja a közoktatási törvény - Ig93. évi LXXIX.
tÖrvénY - amely alapfogalmak körében (12t. §) ugyan évente változő szabáIyozással, de
egyéftelműen rÖgzíti, hogy a közoktatási renclszer működtetése az állam feladata, melyben az
állam, a helyi Önkormányzat, stb. alapíthat és tartl-rat fenn, ha a tevékerrység folyatásának
jogát jogszabályban foglaltak szerint megszerezte. Ugyanakkor önkorrn ányzati alapfeladattá
tette akÖzoktatási tÖrvény 3. § (3) bekezdése. hogy azállam azittgyenes és kötelező általános
iskoláról az állami szervek és a helyi önkormányzatok intézményt-enntarló tevékenysége,
illetve az áIlatni, helyi önkormányzati feladat ellátás keretében gondoskodik.
E tÖrvény szerint az á|lam és a helyi örrkormányzat a nevelés és az oktatás terén vállalt
feladatainak gyakorlása során tiszteletben kell tartani a szülőknek azt a jogát, lrogy a
gyennekeik megfelelő oktatásban és nevelésben részesüljenek.
A kÖzoktatási törvény szerint a szülőt megilleti a nevelési, illetőleg a nevelési-oktatási
intézményszabad megválasztásának a joga. A nevelési, nevelési-oktatási tntézményszabad
megválasztásának jogá alapján gyenneke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének
rnegfeleló en választhat óvodát,

i

skolát, kollégi umot.

A

kÖzoktatási tÖrvény 121. §-a szerint az intézmérry fenntartó feladata az integrációs
felkészítés(12l, § (1) bekezdés 16. pont), amelynek cé|ja az esélyteremtő nevelésnek és
oktatásnak, az oktatásért felelős miniszter által kiadott oktatási program alkalmazásával
tÖrténő megszeruezése, amelyben a szociális helyzetükből, fejlettségükből eredő hátrányok
ellerrsÚlYozása céljából részt vevő gyerrnekek, tanulók a többi gyerekkel, tanulóval eg}ütt
azonoS Óvodai csoPortban, iskolai osztályban, osztálybontás esetén azonos csoportban
vesznek részt a foglalkozáson, illetve tanulnak oly módon, hogy az érintett gyermekeknek,
tanulókriak a tÖbiii gyenrrekhez, tanulókhoz viszonyított aránya nem haladlratja meg a
jogszabálybarr ineghatározott mértéket(ezt a pontot a 2OO4. évi XVII.
törvény 9 § (1)
bekezdés h) pontja állapította meg). Ugyanezen éte|mező rendelkezések 22. poni'rá
megfogalmazza tnit jelent a megfelelő szinten való további gondoskodás, nevezetesen az,
hogy az adott feltételek kÖzött folyó óvodai nevelés, iskolai oktatás személyi és tárgyi
feltótelei Í-eleljenek meg a szabványoknak, és biztosítottak a meglévő pedagógiai
szolgáltatások az adott iskolai nevelés és oktatás keretében, nem szűnik
-.§u sajátos .r.u"ieri
igénYÚ gyermekeknél a sajátos nevelés és oktatás, illetve a tanulási nehézségekkelküzdők
nevelése és oktatása.
A sajátos nevelési igényű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek (28. pont) az,hogy a
tanuló kÜlÖn iskolai nevelésélrez és oktatásához a sajátos nevelési igé.ri, típusának és
súlYosságának megfelelŐ pedagógust kell foglalkoztatni, a neveléshiz és oktatáshoz
szÜkséges speciális tanterveket, tankönyveket, segédeszközöket kell foglalkoztatni, és a
nevelésllez, oktatáshoz a fejlesztő felkészüléshez, az illetékes szakértői bizottság á|tal

meghatározottak

szerinti foglalkoztatáshoz szükséges szakirányú vegzáttségúi

gyógypedagógust kell alkalmazni, ennek rnegfelelően a tanuló részérea szakértői és
rehabilitációs bizottstig által meghatározott
9zakmai szqleáltat at biztosítani.

A28.pontota2003.éviLXl.törvényiiilt2005.évi
CXLVII.

törvénnyel.

Az, hogy ki minősÜl sajátos nevelési igérryLi tanulónak, azt a 2OO3. évi LXI. törvény 78. (3)
§
bekezdése deÍiniálta 2003. szeptember 1. napjától jelenleg hatályosan, ugyanakkor ennek a
definíciója nár korábban is létezett (csak nem adott pontszám alatt), mert jelen ügy
kezdeteként (2001. év) a 29. pont még mást tafialmazott, de tartalmllagez is meghatároriá,
hogY kik minősÜlnek sajátos nevelési igérryúi tanulónak, mer1 2001. évben 20. porrt más
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fogyatékosnak minősítette azt

a

gyenneket,

aki a szakértői és rehabilitáoiós

bizottság

szakvélern érrye al apj án
a) átlrató (pervazív) fejlődési zavarral küzd, pl. autista,

b) pszichés fejlődés, egyéb zayara miatt részképességés iskolai teljesítményzavalía
küzd, ennek következtében fejlődésébenés a tanulási folyamatbarr tarlÓsan
akadályozott, pl. diszlexia, díszgráfta, diszcalculia, butizmus, kóros hiperaktivítás,
figyelemzavar, stb.

a

a sajátos nevelési igényrr tanuló
minősül
az a tanuló, aki a szakértői és
megfogalmaz,ását, akként haíározza meg, hogy annak
más rehabilitációs bizottság szakvéIeménye alapjári testi, érzékszervi, értelmi,
beszéclfogyatékos,autista, több fogyatékosság együttes előfbrdulása esetén halmozottarr

A

2003, szeptember 1-től

29. pont tartaltlazza

í'ogyatékos.

A

tbgyatékosok között és ehhez kapcsolódóan a sajátos nevelési igényűr tanulók között a
jogszabályok az aIapíbgaln'aknál mindig különbséget tettek, azaz az,t a követelményt rőtták az
iskolára, az {rgynevezett szakérlői bizottságra, hogy egyéniesítve határozzák meg a sajátos
nevelési igény alapjául szolgáló okot, és ennek típusához, súlyosságálroz képest állapítsák
meg, hogy milyen speciális pedagógus, tanterv, tankörryv, eszköz, iskola, stb. szükséges
(121. § 14. pont) 200l. évben, al2l. § 28, 29. pont 2004-2005-2006. évben.
Nenr vitatott adat, ezt, a|átámasztotta mind a tanulási képességeketvizsgáló bizottságok alapés felülvizs gáIő jegyzőkönyve, a táborban elvégzett vtzsgáJraí, illetve a bírósági eljárásban
z egyéniesítésa fogyatékosság típusának és
a szakértői és rehabilitációs bizottság nem
t) a szakmai szolgáltatások körét, amelyek a

A közoktatási törvény 4/A. §-a (hatályos a 2003. évi CXXV. törvény alapján2004. január

27-tól) akként rendelkezik, hogy a közoktatás szervezésében,irányításában, működtetésében,
feladatainak rlégrehajtásában közreműködő, a tanulókkal kapcsolatos döntéseik, intézkedéseik
meglrozatalakor az egyenló banásmód követelményét kötelesek megtartani, ami azt je|enti,
hogy a közoktatásban minden tanulórrak joga, lrogy a vele összehasonlítható helyzetben lévő,
más személyekxel azonos feltételek szerint részesüljön velük azonos színvonalúellátásban, és
az egyenlő bánásmód követelményeinek a nregsérlése következményeit orvosolni kell.
Az egyenlő báriásrnód követelményének a megsértése magával vonhatja a személyhez fuződő
jogok bíróság előtti érvérryesítésének
lehetőségét (4/A. § (4) bekezdése).

A közoktatási törvérry ó.

§ (4) bekezdése szerint az iskola igazgatőja dönt a tankötelezettség
kezdetéről a nevelési tanácsadó véleménye, illetve sajátos nevelési gyermek esetén a tanulási
képességeket vizsgáló szakértő és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján.
A tanuló joga (10. § (3) bekezdése), hogy képességeinek,érdeklődésének,adottságairrak

megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tanuljon, illetve
továbbtanuljon, részéreaz állami és helyi önkormányzati iskola egész pedagógiai
programjában és tevékenységébena tanítás során tájékoztatás nyújtása, az ismeretek közlése
több oldalú módon töfténjen, és biztosítsák a szenrélyiségénekszabad kibontakozásához való
jogát. Joga, hogy állapotának, személyes adottságainak megfelelő megkülönböztetett
ellátásban - különleges gonclozásban, rehabilitáció ellátásban - részesüljön és életkorától
fuggetlenül a pedagógiai szakszolgáIat intézmérryéhezforduljon segítségért(12. § f) pont,
beiktatva az1996. évi LXII. törvény 8. §-ával).

3.P,20.035/2008l20.

A tÖrvénY 126- §-a (a per során meghozott 2007. évi LXXXVII. törvény 2l. §-ával
nregállaPÍtva akkérrt rendelkezik - országos szinten
- hogy a szakértő és a rehabilitációs
bizottságok 2007- decembel 31-ig hivatalból irrdított eljárás keretében vizsgáljanak
minden
tanulÓt, hogY Pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatbaritátos
és súlyos
akadál Yozottság mi att s aj áto s nevelési i gériyúvényi lvánított gyermeket, tanulót.
A vizsgálat célja annak rnegállapítása, hogy a gyermek küzd-e a megisnrerő funkciók vayy a
,
viselkedés fejlŐdésének tartós és súlyos rendellenességével, és ha i!en, az visszavezethető_e
organikus okra vagy nem.
A jogalkotó tehát ebben a paragrafusban a 2008. augusztus 31-ig adott határidőt a szakértő
és
rehabilitációs bizottságoknak, hogy elkülönítsék azokat a gyermekeket, akiknél a megisrnerő
funkciÓ, illetve viselkedésfejlődés organikus okra visszu ,r"rn vezethető, tartós és
súlyos
rendellenességgel küzdenek, azokra akiknek ez orgarrikus okra visszavezethető.

A bíróság az előbbi jogszabályi rendelkezésekből, figyelemmel az Alkotmány 70lE.
§-ában
toglalt másodlagos alapjogra is arra a következtetésrejutott, hogy azL és III. rendú
felperes
(A_'-

oen.

megköveteli, hog
szükséges fejlettséget, de legkorábban ó év
határozni, hogy az általános tantervű oktatás ré
lehet-e. Ezért működnek évtizedek óta a szakért

Ebben

a

Perben egyértelműen megállapítást nyert, éppen a rehabilitációs bizottság

műkÖdésérrek folyamatos átszervezése, kibővítése, stb. okán is, hogy az elmú1t
évtizedben a
bizonság niűködése feltételéneka biztosítás a létszétm,szakember, sib,

negyel

onkorm@res

Gusztáv Képességfejlesztő Speciális

önkormárryzat sem.

és a btzott§ág nűködési feltételeit biztosító Bárczi
Szakiskola jogutódjaként létrejött V. rendű

Mulasztott a IV. rendű alperes - t-enntarló, működtető S zabol cs- S zatmár -B ereg Megyei
Önkormányzat - azzal, hogy a bizottság, illetve az I. számú alperes irrtézkedéséről
a
atás permallens elmaradását_ v
.Jogotvoslati táié
a szülő

kérelmét,ann
elintézését,elbírálását, stb. fenntartói ellenőrzési
jogkörben nern
ellenőrizte.
A kÖzoktatási tÖrvérry 'a Í'enntarló kötelezettségévé teszi, hogy e|lenőizze a közoktatási
intézrnénymúködésének törvényességét (oktatási törvény 102.
§12) bekezdése).
A fenntartó Önkormányzat jegyzője speciálisan a megyei ontórmanyzat jegyzője nevesített
hatáskÖrÖket, hatósági jogköröket kapott a közoktatási igazgatás tevékenységÜ"n.
A tÖrvénY 83. §-a kirnondja, hogy a nevelési és oktatási intézmérry- és ebbe a körbe a

A 86

§ bontja meg, hogy melyik önkormányzat hogyan köteles gondoskoclni az általános
iskolai oktatásról, az álta|ános iskolai nevelésről.

-t
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A

lrelyi (községi, városi és rnegyei jogú városi) önkormányzat köteles gorrdoskodni az
általános iskolai oktatásról és nevelésről, amely magába foglalja 199ó. évi LXII. törvény óta a

többi gyermekkel,.tanulóval együtt nevelhető, oktatlrató testi, érzékszervei, enyhe érlelmi
beszéd és más fogyatékos gyermekek, tanulók ellátását is. A rnegyei önkormányzat (IV. rendű
alperes) köteles gondoskodni a többi gyermekkel, tarrulóval együtt nem foglalkoztatlrató,
illetve oktatható testi, érzékszervi,értelmi, beszéd vagy más fbgyatékos tanulók iskolai
ellátásáróI (87. §).

Ebből következően a IV. rendű alperes (a megyei önkormányzat) kötelezettsége lett volna a
törvényi rendelkezés
úgy
megszervezni, hogy
ndú
felperes tekintetéberr. liogy milyen ok rniatt került abba az iskolába, amelybe azoknak a
gyennekeknek kell jánria, akik a többi gyermekkel, tanulóval egytitt nenr foglalkoztathatók,
illetve oktatlratók testi, érzékszervi, értelrrri, beszéd vagy más fogyatékossága rniatt.
Jelerr ügyben maguk az alperesek sem vitatták azí az, úgynevezett múltbeli eseményt,
történelmi tényt, hogy rnind az I., mind a III. rendú alperes tekintetében elmaradt a
ializáció, elmaradt a szülők tájékoztatása a jogorvoslat lehetőségéről, a ffiüz,sgálat
kérelmérreklehető
asa a blzottsás iclenlesi vezetőie ismertc
4_aLy_?,ngl99_
felülvizsgálat
nem
volt
biztosított.
.
adból program) keretén belül nyujtott további
ő|), ez az, űgy azonban nem 2004. évben
giE.

A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének 2.

s\-u akként rendelkezik, hogy a törvény
védi a szelnély személyhez füződő jogait és törvényes érdekeit.
A személyhez fuzódő jogokat mindenki köteles tiszteletben taftani, e jogok törvényi védelem
alatt állnak (Ptk. 78. § (1) bekezdése).
Személyhez tlződő jogok sérelmétjelenti különösen az egyenlő bánásmód követelményének
a megsértése (76. §), nelyhez kapcsolódóan a 84. § kimondja, hogy akit szemólyhez fiződő
jogában inegsérlenek, az eset körülrnényeihez képest polgárjogi igényeket támaszthat a
megsértővel szernben, egyrészt követelheti a jogsértésmegtörléntének bírósági

rnegállapítását.

Az I. és II. rendúi f-elperesek a jogsértésmegtörténtének megállapítására irányuló kereseti
igénye alapos volt, ezért a bíróság azt az alperesek tekintetében megállapította,
Alapos a felpereseknek a 84. § (1) bekezdés e) pontjára alapított kártédtési igénye is
(nemvagyoni kártérítés),íigyelemmel arra, hogy ferrnállnak a Ptk,339. § (1), és 349. §-a
varr jogellenesség, van károsodás ása a felperesek részéreaz alperese
redményeként, és ezzel okozati összefuggésben a felperesek
önértékelésének, önb ecs ülésének,önazono s s ágának a sérül ése.
A nernvagyoni kártérítésrendeltetése, hogy a károsultat ért nernvagyoni hátrány csökkentse,
egészben, vagy részben kiküszöbölje.
Az I. és lll.

rendű felperes az elmúlt évek során nem részesült olyan jclleeű pedagógial
hátrányokat szenvedtek,
nek megfelelő kártédtési
összeg rneglrzetésérekötelezés a Ptk. 355. § (2) és (4) bekezdése alapján.

-
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Az

alPeresek nem teljesítettéka kimerrtésre vonatkoző bizonyitási terhet, azaz, hogy űgy
jártak el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható (Ptk. 339. (1) bekezdése),
és ;z
§

A

í-elperesek károsodását az alperesek egyrnásra épülő, egymástól elválaszthatatlan
magatartása okozta, íEy a bíróság a kárért a Ptk. 344. §-a alap.lán őket egyetemlegesen
marasztalta.

A megYei bíróság a szernélyhez fúződő jogok csorbulása rniatti igényeknél nenr vizsgálta és
nem is vizsgálhatta a Ptk. 344. § (3) bekezdés b) pontj át, azaz, hogy a károsult szimélye

mennYiben j átszott kÖzre a kár bekövetkeztében, és nem vizsgállratt a a 340 . (2) bekezdése
§
szerinti szülői magatartást sem.

ry.

Az l. és III.

rendú telperesek pemyertesek lettek, ezért a rnegyei bíróság a pp, 78. (l)
§
bekezdése alapján kötelezte az alpereseket egyetemlegesen a felperesek javára perkoitség
megfizetésére, melynek összegét, figyelemmel a felperesi előadásra is, a3il2o03. (VIII. 22.j
IM rendelet alapján nrérlegeléssel állapította meg.
A Per tárgYi illeték-feljegyzési jogos, az I. és III. rendű felperesek szernélyes
kÖltségmentességetélveznek, az alperesek illetékmentességet élveznek, ezérl a pp. 78. (2)
§
bekezdése alapján az alpereseket csak a per során felmerült, állam által előlegezeit koltségek
megfizetésére kötelezte egyetemlegesen.

A rnegyei bírÓság

jogvita elbírálásánál mellőzte a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság ítéletét,
mert az abban tbglalt tényállás bár hasonlít a jelen jogvitában elbírálandóra, más uolt u p",
alPerese (az állarn), igy az egyes oktatási intézményekkel,illetve fenntartókkal szemben
előterjesztett igény megítélésénéI
az abban foglalt jogelvek, jogi következtetések csak
áttételes err, mint al apj o gok érlelm ezése vehető fi gyelemb e.
a

A

bíróság megjegyzi, hogy az V.
átvétele után érderni ellenkérelrfiE|l
ügy érdernéberrítéletteldöntött.

alpere§. mint jogutód a keresetlevél, stb. iratok
iesztett elő, .azonban a bíróság a jogvita jellegére
a bírósági meghagyás következményét, hanem az

Abíróság a Í-elperesekrrek a 2009. rrrárcius 1l-én (15. számú irat) pontosított kereseti kérelme
5. pontját a jogvita elbírálása szernpontjából értelmezhetetlennek tartotta (ptk. 84, (1)

bekezdés d) pontja sz.erirrti szankció), mert éppen ezen séreltnet orvosolj a az
pontja szerinti nemvagyoni kárpótlás.

§
(l) bekezdés ej

UgYancsak nem tudta rnérlegelni a kereseti igény tekintetében dz, úgynevezett
szociokulturális hátrányos lrelyzetből fakadó tanulási akadályozottságot, nrert éppen erről szól
eZaPer,lrogy a felpere§ek tekintetében az ofganikus eredetű, illetve a nem organikus eredetű
okokra visszavezethető speciális nevelési igény és szükséglet felismerése végrehajtása törlént_
e meg. Ebből a körből a bíróság nem tud állást foglalrri és ez nern a polgári jog része, hogy
mit jelent a nrélyszegérrység,a hátrányos szociokulturális helyzet, stb. Az ilyen irányu
megkÜlÖnbÖztetós nrár túlmegy az esélyegyenlőségen, a személyhez ftíződő jogokon,

l]\

@
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amelyek polgárjogr elemek és a polgád bíróságnak a Polgári Törvénykön}.v 5.
§-a alapján a
tÖrvényben biztosított jogok védelme és az érvényesítés
biztositása a feladata (ptk. 7. §).

Az

ité|et elleni fellebbezés lehetőségétaPp.233.
§ (1) bekezdése biztosítja,
tájékoztatás a256lA., és a Pp. 73lA. ,73lB, §-án alapul.

Nyíregyház a, 2009. rqáj us 27.

Dr. Ungvári István
bíró

s

míg a további
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