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Alulírott felperes Esélyt a Hátrányos Helyzehí Gyerekeknek Alapítvány az alábbi perösszegző
előadást tesszük. A perben becsatolt okirati bizonyítékok, az alperesi képviselők nylatkozataí
és a tanúvallomások alapján összegezzük az áIláspontunk szerint releváns tényállást, a
kereseti kérelmeket, abizonyííás menetét és a jogkövetkezményeket.
I. Ténvállás

1. Helyben köztudomású, és okiratok, valamint tanúvallomások is a|átámasztják, hogy
NlregyházaHuszát telepét tulnyomó többségében cigány nemzetiségű személyek lakják, s a
telepen működő iskolába az ő gyermekeik járnak. A perben nem merült fel adat arra
vonatkozóan, hogy a telepen éIő cigány személyeknek a magyartől eltérő lenne az
anyanyelve.

A

felperes 2006-ban személyiségijogi pert indított az I.r. alperessel szemben, mert állítása
szerint a jelen perbeli iskola épületén belül működő volt 13. szátmí általános iskolában a telepi
cigány gyerekeket szegregáltan oktatták. Az I.r. alperes közgytílésének 2007. januat 22-i
üléséreaz oktatásí iroda előterjesztést készített,amiben az iskola fokozatos megszüntetését
javasolta, mivel a roma tanulók szegregált oktatását fel kellett számolni. Aközgyőlés ekkor
azzal bízta meg az oktatási irodát, hogy készítseelő a 13. számú általános iskola tagiskolává
történő átszervezését,s az első osztály indítását 20 fő elérésétőltette fiiggővé. Az iskolanak
ekkor 101 tanulója volt, akik közül egyetlen gyermek volt nem-cígány nemzetiségű.

A közgyúlés 2007. februar 26-án

arra utasította az oktatási irodát, hogy 2007. marcius 3l-ig a
13. számú általános iskola 2007l2008-as tanéwel történő megsztintetésétkészítseelő és az
előírt véleményezésieljárásokat folytassa le. A városi cigány kisebbségi önkormányzat
hozzájáruIását adta althoz, hogy az iskola megszűnjön és a tanulóit, ill. a körzetébe tartoző
gyermekeket iskolabusszal és mentortanárok kíséretévelhat kiilönböző, az I.r. alperes
fenntartásában működő általános iskolában oktassák tovább. Az I.r. alperes polgármestere
megkereste a II.r. alperest is, hogy az integrációs folyamatban való részvételiszándékát
megismerje, azonban közöttük együtműködés 2007-ben nem jött létre. Az iskolát az I.r.
alperesi közgytílés 2007. április 23-an sziintette meg jogutód nélkül, 2007. július 31-i
hatállyal.

A

2008 márciusában elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) szerint a telepiek
A dokumentum megállapítja, hogy ,,A
városrész tömegközlekedési kapcsolata egy rendszertelenül és ritkán közlekedő helyi
buszjarattal biztosított,Ittényzik viszont a közeli nagyköruttal való közúti összeköttetés. A
varosrész ... lakói igen rossz jövedelmi és szociális körülmények között élnek, döntő
többségiik roma származásű" (71. o.). Rögzíti, hogy ,,A korábban kizálrőlag roma gyerekek
által látogatott 13. száműÁltal,áoo. Iskolát a város bezérta, a további szegregációt megelőzve
jelenleg iskolabusszal hordjtík a tanulókat a város ktilönböző iskoláiba". (70. o.).
85Yo-a vallotta magát roma származásínak (29. o.).

2.2OI1 júniusáig a Huszár telepi cigány gyermekek azI.r. alperes által fenntartott általános
iskolákban tanultak. 70_80 gyermek vette igénybe az iskolabuszt. A telepi iskolából a városi
iskolákba kerülő cigány gyerekek szülei közül számosan panaszkodtak a városi roma
nemzetiségi önkormányzat vezetőjének arra, hogy gyermekeiket csúfolják, megszégyenítik,
zakl,atják, ill. kirekesztlk a fogadó iskolák tanírai ill. diákjai. A cigány szülŐk a szülői
értekezleten maguk is érezték az elíogadás/befogadás hiányát. A tanulókkal kapcsolatos
panaszokat bizonyos szülők és az RNÖ vezetője az iskolaigazgatók és az I.r. alperesi
polgármester felé továbbította, ám a helyzet általánosságban nem javult, az iskolák és az
önkormányzat érdemi intézkedéseketnem hoúak, a panaszok érdemi kivizsgálásról
bizonyítéknem áll rendelkezésre. A perben nem merült fel adat arra vonatkozőal, hogy
milyen következményei voltak azintegrációnak a nem-cigány gyerekek tekintetében.

Amíg az ővodai gyermeklétszám lényeges változásokat nem mutatott, az önkormányzati
általános iskolákban tanévenként kb. 350 gyermekkel kevesebb tanult. Kb. másfelezer
gyermekkel kevesebb volt 20ll-ben a rendszerben, mint amekkorára azt méreteúék.Ekkor
számos iskolát és felső tagozatot zárt be az Lr. alperes, amivel jelentős mértékú
költségcsökkenést ért el. Ennek fő magyarázata az, hogy az állami normatíva a gyermekek
ellátásnak tényle ge s költsé geit csupán

4

60Á -ban fedezte.

tavaszán az Országgyúlés elé került a köznevelési tOrvény tewezete, amellyel
kapcsolatban komoly vitát váltott ki egyrésá az iskolák tervezett államosítása, mástészt a
kiilön osztály megszervezését is lehetővé tevő felzárkőztatő oktatás rendszerbe valÓ
visszavezetése. Az erre vonatkozó rendelkezéseket a képviselők nem szavaztákmeg.

3. 2011

közoktatás átalakításával egyidejűleg a kormányzat tervezte a romák társadalmi
befogadását célző intézkedéseitis, amelyeket a Magyarország által kezdeményezeIl és a
-ugyu, elnökség alatt elfogadott Európai Uniós Roma Integrációs Keretstratégia alapjan
kelÉtt megalkotnia. A nyilvánosságra került dokumentumok és a támogatáspolitikát

A

meghatározó szabályozók szerint a romák társadalmi befogadásanak biztosításában kiemelt
szerepet szántak a történelmi egyhazaknak és az Országos Roma Onkormányzatnak. Az
előbbi irányt ismertette a perben tanúként meghallgatott Balogh Zoltánminiszter Úr.

jelentőségű folyamattal párhuzamosan az I.r. alperes polgármestere - aki
egyben országgyűIési képviselő is volt - mér 2011 januárja óta tett annak érdekében lépéseket,
hogy a helyi költségvetési források szűkössége miatt az oktatási rendszer tervezett
racíonalizálásanak keretében egyhazi fenntartónak átadott intézményben biáosítsa a Huszár
telepi általános iskolás koru gyerekek oktatását és az ehhez szükséges plusz forrásokat. Ezek
az egyhéanak járó költségvetési támogatásból rendelkezésre álltak. Nagy perspektívát látott az
egyházzal való együttműködésben, különösen a roma felzárkőztatási stratégiának az akkori
tervek szerint 2072-ben a központi költségvetésben való megjelenése, ill. a várt kormányzati
intézkedések keretében.

E két országos

targyalásokat a Közgyűléssel, az RNÖ-vel, az illetékes
bizottságokkal, ill. a telepi cígány szülőkkel való egyeztetés nélkül az I.r. alperesi
polgárm-ester kezdeményeúé,opcionálisan a Benczúr Gyula Általanos Iskola átvételét, vagy a
Huszárvarban való alsó tagozat indítását ajanlva fel. Röviddel a támadott szerződésekről
szavaző közg$ílési ülést megelőzően a II.r. alperes még nem akarta az egyÜttműkÖdés
szerződésekben |efektetett formáját. Nem ál1 rendelkezésre olyan bizonyíték,anely art
tátmasúanáalá, hogy a szerződéskötést megelőzően bármely szülő bármely alperest az iskola
újranyitásával ill. a felekezeti oktatás megszervezésével kereste volna meg. Nem áll továbbá

A

II.r. alperesi egyhéazal

a

rendelkezésre bizonyíték ana vonatkozóan sem, hogy akár az I.r., akár a II.r. alperes felmérte
volna a telepen és a telepen kívül lakók igényétarra, hogy az újrainduló Huszár telepi
iskolába írassák be gyermektiket. Az egyeztetésekről készült feljegyzések szerint a
megállapodás tárgya mindvégig a telepiek között végzett közoktatási, hitéleti, valamint
szociális tevékenység volt, amit az I.r. alperes összefoglaló néven roma felzátrkőztatásnak, a
II.r. alperes pedig cigany pasztoráciőnak nevezett.

AzI.r. alperesi polgármester álláspontja - amelyet a perben a II.r. alperes és az általa tanúként
meghallgatni kért személyek, ide értve Balog Zoltán minisztert is, osztottak - az volt, hogy
sem a többségi, sem a kisebbségi gyermekek nem éreztékjól magukat a szegregált iskola
bezélrását követően. Az integráciőt 2007-ben nem készítettékelő, így ún. rideg integráció
valósult meg. A perben nem merült fel adat arra vonatkozőan, hogy az I.r. alperes az
integráció hiányosságait saját fenntartású iskoláiban orvosolni kívánta volna. A felek közötti
egyeztetés az eladdíg az integtációs folyamatban résztvevő cigány gyerekek oktatásiának
biztosítására vonatkozott, amelynek ellátása az adott időszakban azI.r. alperes kötelezettsége
volt. Nem merült fel adat a perben arra, hogy az alperesek megvizsgálták volna az ol<íatás
integrált körülmények között, ill. a telepen kívül történő biztosítását.

A

pénzügyi lehetőségek felmérése során egyértelművévált, hogy 1, a Huszárváron
továbbműködtetési kötelezettség állt fenn, mert aá uniós fonásokból újítottákfelr;2. nem állt
rendelkezésre elegendő pénzigü forrás az I.r. alperesnél a telepi cigány gyerekek egy
iskolában történő oktatására; 3. a II.r. alperes roma pasáorációs tevékenységénekkeretében
érdeklődött a telepi óvoda (Dália út) átvétele iránt, és az egyhazi fejkvóta miatt kedvezőbb
anyagi körülmények között tudta a telepi iskolát újraindítani, mint tehette volna azt az I.r.
alperes. A jogt lehetőségek felmérésesorán emellett az váIt egyértelművé, hogy az egyhézi
fenntartóra más szabályok vonatkoznak, mint az önkormányzatira, és hogy a kormány
íervezett roma felzárkőzási programja elsősorban az egyházak részvételéreépített,így a
pénzngyi támogatást is nekik szándékozta nffitani. Nem merült fel adat arra vonatkozőarl,
hogy bármely alperes részletesen elemezte volna aú., hogy milyen korlátokat szabnak az
irányadó jogszabályok a II.r. alperesnek.

Miután aBenczűr iskola átvételétől a II.r. alperes elzárkőzott, atárgyalások során elsősorban
I-4. osztály működtetésére ajánlotta fel az I.r. alperes polgármestere a Huszérváttat, jelezve,
hogy ott továbbra is el kíván helyezni más szociális szolgáltatókat. Az I.r. alperes
megkereséséretörtént egyeztetés a felek között 20II. május 4-én. A telep bejárását követően
a II.r. alperes törvényes képviselője 2011. május 6-én azt a viszontajánlatot tette, mely szerint
az ővodát szepternbertől átveszik, míg az iskolát felmenő rendszerben a 20l2l2013-as
tanévtől indítjak meg, hogy elkerülhessék a társadalmi feszültségeket. Ezt követően az I.r.
alperesi polgármester és a II.r. alperesi törvényes képviselő telefonon egyeztetett melynek
során előbbi arra kérte utóbbit, hogy a II.r. alperes az áItalénos iskolai oktatást a Huszar telepi
intézményb en 2012-ben kezdj e meg.

Az Lr.

alperesi polgármester

20II. május 23-afi levélben nyugláúa a

II.r.
oktatás indítására. Tájékoztatta a II.r.

szrándéknyilatkozatot a20IIl20I2-es tanévtől az iskolai
alperest, hogy az óvoda épületét közbeszerzési szabályok miatt használatba nem tudja adni.
Ezzel szemben a Huszárvar funkcióváltást követően alkalmas lesz az 1-4. évfolyam négy
osztályanak befogadásara, s az I.r. alperes törekszik az épületet alkalmassá tenni további négy
osúály befogadására, Az I.r. alperes célja olyan épület biáosítása volt, amely mind a roma
lakosság - kiemelten a gyerekek - mind azEgyhaz igényeinek megfelel. Jeleáék ugyanakkor
költségvetési helyzetiik korlátait is. Ugyanezen a napon érkezett a II.r. alperes váIasza,

amelyben az iskola újraindítását abban az esetben váIlalta, ha az I.r. alperes az oktatáshoz
szükséges, az erre alkalmas ingatlant és a fenntartáshoz szükséges tárgyi feltételeket
biztosítani tudja.

Miután a szerződést kötő felek megegyeztek,20II. május 24-én ülést tartott az RNÖ. Itt az
elnök, Csorba Miklósné tájékoztatta a tagokat arról, hogy 20|l. május 24-én kapott
tájékoztatást az I.r. alperesi polgármestertől a telepi felekezeti iskola működtetéséről.
Elmondta, hogy a polgármester tálékoztatása szerint a cél egy olyan, egységes roma
felzárkőztatási program, amely az egyhéuakkal szoros együttműködésben zajlík az ővodátől a
szakkollégiumig. Az elnök lakossági forum keretében tewezte a Huszát telepen élő,
iskolaválasztás előtt álló szülők figyelmét felhívni ana,hogy inkább azújramegnyíló Huszár
telepi iskolába járassák majd a leendő első osztályos gyerekeiket, Javasolta, hogy az RNÖ
támogassa az iskola újranyitását, s hogy kiemelt figyelmet kell fordítani a halmozottart
hátrányos helyzeű gyermekek felvételére.

20II. május 30-án ülést tartott az oktatási, kulturális és szociális bizottság, ahol Jeszenszki

András képviselő furcsállta, hogy amíg iskola bezárásrőI döntenek, egyben iskola indításáról
is döntenek. Alláspontja szerint iskolákat kellene megmenteni, nem újat létrehozni,még akkor
is, ha a fenntartó nem az önkormányzat. Emlékeúettea bízottság tagjait, hogy 2010-ben is
probléma volt a roma gyerekek beiratkozásával. Az intézmények kapkodtak értük, így
próbálták megmenteni saját magukat. Kijelentette, hogy nagyobb terhet jelent egy újbóli
iskola beindítása, miközben álláspontja szerint lenne lehetőség más módon megoldani a
kérdést.Kőhegyi Edit, az oktatási iroda munkatársa felhívta aría a figyelmet, hogy az egyház
más jellegű intézmény,mint egy önkormányzat, más követelmények vonatkoznak rá. A
perben tanúkéntmeghallgatott Halkóné dr. Rudolf Eva volt alpolgármester asszony
tájékoztatta a bizottságot, hogy hosszabb ideje tárgyaltak a II.r. alperessel a Huszár telepi volt
általános iskola újraindításáról. Elmondta, hogy az egyház a volt 13. sz. Huszár lakótelepi
általános iskola pedagógusait fogja majd alkalmazni, mert ők jó helyismerettel rendelkeznek
és a zömi,ik mar több évtizede ott tanított, igy az ott élőket is jól ismerik.

Az

az egyiittműködési megállapodás, a haszonbérleti és támogatási
szerződés 20II. május 3l-én jött létre. A szerződésekről döntő Közgyűlésen jelen voltak a
felperes és a Roma Oktatási Alap munkatiársai, akik egyértelművé tették, hogy álláspontjuk
szerint az I.r. és II.r. alperesek aktusai reszegregáciőhoz vezetnek. A szerződő felek
rögzítették, hogy a megállapodást az Egyhaz Nyíregyháza Huszár telepen végzett roma
pasztoráciős tevékenysége keretében vállalt közoktatási feladatai meghatarozása céljából
kötötték. A roma pasztorációs tevékenységet nem definiálták, étrt az tartalma szerint a
romákat megcélző hitéleti és egyéb szociális szolgáltatásnak tekintendő. A 2. pont értelmében
a megállapodás tárgya a III.r. alperesi iskola részvételeaz|.r. alperesnek aközoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvényben foglalt közoktatási feladatainak megvalósításában. A 4.4. pont
szerint a II.r. alperes vállalta, hogy törekszik a roma kisebbségi oktatási program
működtetésére. Az I.r. alperes a 7 .4. pont szerint vállalta, hogy a vállalt feladatok ellátásához
indokolt mértélaítámogatást nyújt a II.r. alperes számára. Ez alapján az I.r. alperes 201l-ben
2.1 millió, mig 20l2-ben 8.8 millió forint támogatást ftzetett meg a II.r. alperesnek. A
haszonkölcsön szerződés értelméb en a szerződő felek a II.r. alperes által ellátandó közoktatási
feladat ellátása érdekében kötöttek megállapodást. A 4. pont értelmében a kölcsönvevő az
ingatlant kizarőlag alapfokú iskolai oktatási tevékenységvégzéséhezhasznáIhatja. A 11. pont
értelmében azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha a haszonkölcsön meghatározott célja
lehetetlenné vált.
I. és II.r. alperesek között

Az

okiratok és Halkóné dr. Rudolf Eva volt alpolgármester asszony vallomása alapján
megállapítható, hogy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozditásáről szőlő
2003, évi CXXV. törvény védett tulajdonságra (cigány nemzetiség) és releváns ágazatra
(oktatás) vonatkozó rendelkezéseinek való megfelelést az egyezségi tárgyalások és a
szerződések megkötése során nem vizsgálták.
2011 novemberében megszűnt a 2-8. évfolyamos telepi cigány gyerekeket az integrá|t városi
iskolákba száIlítő iskolabusz, amelynek visszaállítását kértékkésőbb azY .r. alperestől a telepi
szülők. A perben nem ál1 rendelkezésre adat arta nézve, hogy az I.r. alperes felmérte-e az
iskolabusz megszüntetésének a telepi gyerekek oktatására gyakorolt hatását. Az I.r. alperes a
szülő-tanár kapcsolatok és a pénzugy megtakadtások tekintetében gffitötte össze a telepi
ci gány gyerekek oktatását bizto sító i skolák igazgatőinak véleményét.

4,2011 szeptemberében újraindult aHuszár telepen az általános iskolai oktatás a II.r alperes
fenntartásában működő III.r. alperesi iskola keretein belül. A 20l2ll3-as tanévtől az oktatás
mar a IV.r. alperesi iskola keretein belül folyik. A Sója Miklós Általános Iskola és Óvodában
jelenleg három évfolyamon folyik iskolai oktatás, a II.r. alperes 2013. október 24-én tett
nyílatkozata szerint itt 51 gyermek tanul. Az iskola tanulói a telepen lakó gyermekek közül
kerülnek ki, kivéve azt a gyerrneket, akit édesanyja a Keleti lakótelepről busszal hoz iskolába.
A tanúkéntmeghallgatott Csorba Miklósné RNÖ ehök és Lakatos István Megyei RNÖ elnök
vallomása szerint a telepen és az iskolában tulnyomó részben cigány nemzetiségű
személyeket találunk. A tanúk vallomásai alapjarl megállapítható, hogy a IILr. iskolában
tanuló roma gyeímekek száma 1-3 között

található.

A

köznevelésről szóló törvény alapján az I.r. alperesi általános iskolák fenntartója 2013.
január l-je óta azY.r. alperes, mígaz iskolaépületek működtetője az Lr. alperes.

Az I. és II.r. alperesek között fennálló szerződéseket aláírásukat követően nem módosították,
noha 2012. szeptember l-je óta nem a III.r. alperesi iskola, hanem a IV.r. alperesi iskola

működik a Huszárvarban.2013.januar l-je óta azl.r. alperes a perben tett nyilatkozataszerint
nem juttatott pénzbeli hozzájarulást a II-IV,r. alpereseknek. 2013. január 1-jétől megsnint az
I.r. alperes kötelezettsége a varosi közoktatás ellátására. A szerződéseket 2013. január l-jét
követően nem módosították és nem is szííntettékmeg, noha az I.r. alperes közoktatási
feladatai az alapfokú oktatás terén megszűntek, így a szerződéscsomagban meghatározott céI
törvényi rendelkezés értelmében,a felek akaratától fliggetlenül lehetetlenné vált a Ptk. 312. §
(1) bekezdése szerint. A perben nem merült fel adat arra, hogy az I.r. alperes bármikor a
támadott szerződésekhez hasonló megállapodást kötött volna fennállása alatt.

5. A II.r. alperes a perben tanúkéntkérte meghallgatni Balog Zoltán minisáert a roma
felzárkőzási stratégia, valamint az ahhoz kapcsolódó jogszabályi háttér és kormányzati
intézkedések tekintetében. A tanú elmondta, hogy a kormányzat dolgozik a felzárkőzás
jogszabályi hátterének megalkotásán, hogy törvényben tegye világossá az elérni kívant célt.
Mindeközben azonban nem kíván lazitani semmit sem a szegregáciő ellenes előírásokon.
Világosan kívánja előírni, hogy az iskolakban mit jelent a valóságos felzárkőzás. A
felzétrkőzási törvény, ill. az ezt ét'rntő jogszabályi módosítások tervezet formájában sem
érhetők eI az eljárás jelen szakaszában.
6. A törvényszék számos tanút - közttik telepi cigany szülőket - hallgatott meg abban a
kérdésben, hogy milyen okból választják a szülők a perbeli iskolát. E tárgyban
nyomtatványon a II.r. alperes felé tett szülői nyilatkozatok is rendelkezésre állnak. A tanúk és

a szülők első helyen az iskola közelségét jelölték meg. Néhanyan említést tettek a felekezeti
oktatás előnyeiről, míg ugyanilyen számban említik a szülők a korábbi elutasító iskolai
környezetet.

A perben

a felperes csatolta a beadványa nyomán az Alapvető Jogok Biztosa által kibocsátott

tájékoztatást. E tájékoztatás értelmébenmegvalósíthat jogellenes elkülönítést a hitéleti és
nemzetiségi alapon megszervezetl oktatás is, ha pl.
o Nem a szülők informált, önkéntes választásán alapul
o Ha a felekezeti/nemzetiségi programnak nincs valós tartalma
o Ha a szegregált hitéleti program megvalósítható nemzetiségi szempontból integráltan
is
o Ha azilyen alapon megszervezett oktatás sérti a gyermek mindenek felett álló érdekét,
objektíve mérhető kárt okoz.
A Biáos felhíl.ta a figyelmet arra, hogy amennyiben egy fenntartónak egy adott településen
több hitéleti oktatást nffitó iskolája van, a nemzetiség alapján közöttük fennálló kirívó
aranykülönbségek j ogellenes elkülönítést eredményeznek.

A törvényszék a felperes indiMányára meghallgatott szakértő tanúkat is, akik beszámoltak
arról, hogy pedagógiai, szociológiai és közgazdaságtudományi empirikus vizsgálatok
7.

bizonyítják, hogy a faji - ide értve a nemzetiségi alapú - szegregáció önmagábanhátrányt
okoz az azt elszenvedő kisebbségi állampolgárok szátttára, és hogy ezt meghaladóan
össztársadalmi károkhoz vezet. A tanúk részletesen ismertették a Magyarországon 2003 őta
folyó ún. integrált pedagógiai rendszer előnyeit és a kisegítőlfelzárkőztatólkorrekciós oktatás
hátrányait. Kitértek a sikeres közoktatási integráció feltételeire (politikai szándék,
módszertani ismeretek, a lakosság megnyerése, integrált környezet, az iskolába jutás
biztosítása szükség esetén iskolabusszal, stb.) és Hódmezővásárhely példáját említették e
körben. Megerősítették, hogy helyismeretiik alapján Nyíregyháza Huszár telepe nem
tekinthető kivételnek az általános elvek, trendek és megfigyelések alől,Tuza Tibor nyugdíjas
tanügyi szakértő hangsúlyozta, hogy szegregált környezetben deszegregálni nem lehet.
Kertesi Gábor, a Magyar Tudomtínyos Akadémia doktora kiemelte, hogy az Amerikai
Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága által tárgyalt Charlotte-Mecklenburg ügyben
egyértelműen az iskolabusz megszüntetése vezetett az integrációs folyamatok leállásához,
maj d visszafordulásához.
8. A IV.r. alperes az eljétrás folyamán ígérete ellenére nem csatolta be pedagógiai prograrr!át.
Igazgatőja a törvényszék előtt tett nyilatkozatában elismerte, hogy nincs intézményvezetői
végzettsége. A III. r. alperes csatolta pedagógiai programját és igazgatőjának módszertani
leírását. Az ezt áttekintő Tuza Tibor különleges módszertani eszközöket nem tudott
azonosítani. A II-IV.r. alperesek által hivatkozott ún. szeretet alapú oktatással kapcsolatban
rámutatott arra, hogy a pedagógus gyermek iránti elfogadása és szeretete minden iskolában
a|apja az oktatő munkának.

Az alperesek a felperesek által nem vitatott nyilatkozatuk szerint Hodászon

régőta végeznek

roma pasztorációt, amelyet modell értéldprogramként említettek, ám anól írásos leírást nem
csatoltak. A módszer részletei annyiban ismertek, hogy a helyi lelkész beszéli a lovari
nyelvet, a cigény telephez közel álló kápolnában ezen a nyelven tartja a szentmisét, és hogy
Hodászon a II.r. alperes nem tart fenn iskolát, ám működtet tanodát és óvodát. A II.r. alperesi
indítványra meghallgatott Murvaine Ádam Anetta szakértő tanú vallomásában elmondta,
hogy az integrációs folyamat megvalósításáért minden esetben a fenntartó a felelős. A
felekezeti és a világi iskolak által nyújtott oktatás módszertana tekintetében kiemelte,hogy az

utóbbiak lelki alapon szerveződnek, ám a világi oktatásban is sok az affektív elem. Tartalmát
tekintve mindkét módszer ugyanazt nffitja, ám abban különböznek, hogy milyen módon érik
el a célcsoportot.
II. Kereseti kérelmek

A felperes többször módosított keresetében a Ptk. 5, §, 75-84, §, 200. § (2) bek. és237. §-a, az
Ebktv. 8. § b, c, e, pontjaira, 10. § (2) bek. és a27. §-ára hivatkozva elsődlegesen annak
megállapítását kérte, hogy az I.r. alperes és a II.r. alperes között 20ll. május 3l-én létrejött

együttműködési megállapodás és támogatási szerződés nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütközik és
ennek okán semmis. Másodlagos kereseti kérelme a nemzetiségi alapú jogellenes elkülönítés
megállapítására irányult az I-IV.r. alperesekkel szemben. A szerződések semmissége körében
kérte a szerződéskötés előtti eredeti helyzet visszaállítását, míg a személyiségi jogi igényhez
kapcsolódóan kérte egyrészt az alperesek kötelezését a jogsértésabbahagyására és az attől
való eltiltásra, míg az Y .r. alperes vonatkozásában a 20II. május 31-ét megelőzően fennállt
eredeti he|yzet oly módon történő helyreállítására, hogy visszaállítja a telepi gyerekek iskolai
integrációs programját és az iskolabusá. A semmisség jogkövetkezményeihez kapcsolódó
vagylagos kereseti kérelmében kérte az I.r. alperes arravalő kötelezését, hogy a Ptk. 84. § (1)
bek. d, pontja alapjén a jogsértő helyzetet úgy szüntesse meg, hogy megszinteti a perbeli
épület ingyenes hasznáIatba adását. Végül, a IV.r. alperesi iskolában tanulói jogviszonnyal
rendelkező telepi cigány gyerekek tekintetében kérte a II. alperes íuTa való kötelezését, hogy a
sérelmes helyzetet úgy szüntesse meg, hogy a fenntartásában működő III. és IV. r. alperesi
iskolak tekintetében a felekezeti oktatásban továbbra is részt venni kívanó telepi cigány
gyerekeket az évfolyatrtuknak megfelelő többségi (nem-cigány) nemzetiségtí (etnikumú)
osztályokba sorolj a be.

Az

I.r. alperes ellenkérelmébenkifejtette, hogy az áItala megkötött ügyletekre nem
vonatkozhat az Ebktv, mert azok jellegükben vagyonjogiak. A II-IV.r. alperesek

ellenkérelmükben érdemi kimentéskéntelsősorban arra hivatkoztak, hogy a magyar jogrend
által is biáosított egyhazi autonómia okén az Ebktv. rendelkezése nem vonatkoznak a perbeli
jogviszonyokra. Másodsorban hivatkoztak arra, hogy miután a perbeli iskolak felekezeti
oktatást valósítanak meg, a II-IV.r. alperesek a polgári felelősség alőI az Ebktv. 28. §-a
alapján mentesülnek. Harmadrésá hivatkoúak arra, hogy a II-IV.r. alperesek az Ebktv. 1l. §ában definiált esélykiegyenlítő intézkedést valósítanak meg a roma pasztoráció keretein belül.
Végül, részben szintén a roma pasztoráciő és az Ebktv. 11. §-a alapjan azzal kívénták
kimenteni magukat, hogy speciális módszertannal nevelik a perbeli gyerekeket. Előadásuk
arra is kitért, hogy a roma pasztoráció célcsoportja nem kizárőlag a cigány lakosság, és hogy a
roma pasztoráció több mint iskolai oktatás, hiszen magában foglal hitéleti és szociális
gondozói elemeket is. Az alperesek vitatták, hogy a perbeli iskola többségében roma
tanulókat oktatna, és e körben Halkóné dr. Rudolf Éva volt alpolgármester, dr. Sívadó Csaba
oktatási referens és a II.r. alperesi roma referens tanúvallomására támaszkodtak.

III. Bizonvítás

A

felperesnek álláspontja szerint elsődlegesen azt kellett valószínűsítenie, hogy a perbeli
iskola cigtíny nemzetiség alapjén szegregált, s hogy az alperesek rendelkezésein
(mulasztásain, aktusain) alapul ez a jogellenes elkülönítés. Amellett, hogy önálló
megállapítási kereset tárgya, álláspontja szerint a szegregáció fennállta egyben előfeltétele is
volt a perben támadott szerződések semmisségének.

értelmében a szegregáció megállapitásához a
felperesnek valószínűsítenie kellett az etnlkai aránlrtalanságot tagiskola/osztá|y, ill. iskola
szinten mind az I.r., mind pedig a II.r. alperes viszonylatában, hiszen mindkettővel szemben
megállapítási keresetet terjesztett elő. A III.r. és IV.r. alperesekkel szemben előterjesztett
megállapítási kereset a felperes álláspontja szerint osztotta a II.r. alperessel szembeni kereset
sorsát, miután utóbbi a két alperes fenntartója és irányítási jogkönel rendelkezik felettük.

I. Az Ebktv. 10. § (2) bek. és 27. §-a

Az etnikai arányok feltárása mellett a felperes terhére esett annak valószínűsítése,hogy a
perbeli (tag)iskola összehasonlítható helyzetben yan az I.r. és II.r. alperesek által fenntartott
más iskolákkal.
A perbeli időszakban, pontosabban2013.január 1-jéig azll, alperes több iskolát is fenntartott
Nyíregyházán, amelyekben a közoktatást ő biztosította. A perbeli (tag)iskolával való
összehasonlítás ana alapul, hogy a III.r. alperesi iskola az együttműködési megállapodás 2.
pontja értelmébenrészt vett az I.r. alperesnek a közoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvényben foglalt közoktatási feladatainak megvalósításában, s hogy az I.r. alperes a 7.4.
pont szerint vállalta, hogy indokolt mértéktítámogatást nyújt a ILr. alperes számára az
átváIlaltfeladat el|átására,Eztmeghaladóan, az iskolaépileíaz I.r. alperes tulajdonában állt és
áll, amely jogviszony a korábbi Legfelsőbb Bíróságnak az űn. jászladányi iskolaügyben
hozottjogerős ítélete(Pfv.IV.2O.037l20II.14.) szerint megalapítja az összehasonlíthatóságot
az olyan körzetes iskolákkal, amelyek épülete szintén azI.r. alperes tulajdona. Ahogy azt a
Legfelsőbb Bíróság kifejtette, az iskolák tanulóinak összehasonlítható helyzetét az
önkormányzatnakaz épületeken fennálló tulajdonjoga teremti meg (ítélet16. o.).

alperesi iskolának az I.r. alperesi iskolákkal való összehasonlítása 2012
szeptemberétőI arr:a alapul, hogy ugyan a szerződéseket nem módosították, azonban az

A IV,r.

ingatlan hasznáIata és a támogatás folyósítása2013. január 1-jéig zavarta|anul foly,t tovább.
Ezt követően ugyan azI.r. alperesi fenntarlású iskolák azY.r, alperes fenntartásába kerültek, a
helyzet azonban mit sem változott. 2013. január 1-jétől az I.r. alperes épület tulajdonosi és
ehhez kötődő működtetői minősége miatt á1l fenn az összehasonlíthatóság. Kirívó a körzetes
I.r. alperesi iskolákkal való összehasonlításban a perbeli iskolában tanuló cigány gyermekek
aránya, amit a tanúvallomások és alperesi előadások támasztanak alá.
II.r. alperes tekintetében az összehasonlítás alapla a következő. A perbeli iskola 20lIlI2ben tagiskolaként, majd önálló iskolaként működött, Miután a 2}IIlI2-es tanévben a III.r.
alperesi székhelyiskolához íartozott a perbeli (tag)iskola, az etnikai aranyok tekintetében
előbbivel kell összehasonlítani, azaz az összehasonlítást egy felekezeti iskolán belül osztály
ill. épület szinten sziikséges elvégezni. Amiatt, hogy a szegregáció az iskolai osáály, ill. a
tagépület/székhelyépületszintjén jelentkezett, a 2}IIlI2-es tanév tekintetében úgy túnhet,
mintha kizárőIag a II.r. és a fenntartásában működő III.r. alperest terhelné a felelősség a
szegregációért. E körben fontos megtregyezni, hogy ebben azídőszakban is a II-[I.r. alperesek
az I.r. alperestől átvett kötelezően ellátandó közoktatási tevékenységetláttak eI az I.r. alperes
tulaj donában álló épületben.

A

A

2012ll3-as tanévtől kezdődően a perbeli cigány gyerekek az önáIlő jogi személyiséggel
rendelkező IV.r. alperesi iskola tanulóivá váltak, amelyet azonban szintén a II.r. alperes tart
fenn. Megszűnt a közoktatási jogviszonyuk a III.r. alperesi iskolával, ami azonban nem
váItoztatott az összehasonlítás alapján. A fenntartójuk a [I.r. alperes egyház, így a IV.r.

a III.r. felekezeti iskola tanulóival szükséges
mely összehasonlításban a kirívó nemzetiségi aránykülönbségek

alperesi felekezeti iskola tanulóit
összehasonlítani,

szembeszökőek, hiszen amíg előbbibe cigany gyerekek járnak, utóbbiba az alperesi előadások
és tanúvallomások szerint I-3 cigány gyermek jrár.

AzI.r. és II.r. alperesek alábbi rendelkezései vezettek a szegregáciőhoz. I. Az I.r. alperes

iskolabuszra vonatkozó rendelkezése Tarczali Róbertné alperesi tanú elmondása és Kertesi
Gábor szakértő tanú vallomása szerint alapjaiban korIátozta a telepi cigány gyerekek eljutását
a körzetes iskolájukba. 2. Az I.r. alperesnek a telepi cígány gyerekek zak|atáséra és
kirekesáésére vonatkoző panaszaival kapcsolatos mulasztása - kivizsgálás és szankcionálás
elmaradása. Ettől maradt többek között 'rideg' az integráció, amit szintén TarczalÍné
vallomása témaszt alá. Miután a felperes által megidézett szakértő tanúk egybecsengő
átláspontja az volt, hogy szegregálva nem lehet sem felzárkőztatni, sem pedig integrálni, a
felperes a per folyamán kiemelt hangsúlyt fektetett azon kormányzati és alperesi tapasztalatok
megismerésére,amelyek azt bizonyítják, hogy a bármilyen célból elkülönítetten oktatott
cígány gyerekek később sikeresen tudnak a társadalomba beilleszkedni. Amíg az alperesek
bizonyítékot e targyban nem csatoltak, Balog Zo|tán tanú vallomásában megemlÍtette a

Harlem Children's Zone nevű amerikai projektet, ám annak Nlregyházara

történő

adaptálhatóságárőI felperesi kérdésresem nyilatkozott, hatástanulmányt nem csatolt. 3. A
szegregáciő megállapíthatósága tekintetében szignifikáns az is, hogy a telepi cigány gyerekek
vonatkozásában az I.r. alperes a közoktatási feladatainak kötelező ellátását lényegében
kíszerződte. alvállalkozásba adta a II.r. alperesnek. 4. Végül, de nem utolsó sorban, azl.r.
alperes kötelező feladatellátása 2013. január l-jén törvényi rendelkezés alapján megszűnt,
amely a szerződéscsomag cé|jára való tekintettel a Ptk.3I2. § (1) bekezdésébenfoglaltaknak
megfelelően a teljesítéstlehetetlenné tette. A szerzőőések megszűntek, ám a szükséges
rendelkezéseket a felek elmulasztották megtenni.
2. A kirívó etnikai aránykülönbségek és az a\peresek rendelkezéseinek azonosítását követően
fordult abizonyitási teher, s az alperesek kimenthették magukat a jogellenes elkülönítés alól legfőképp azzal,hogy az elkülönítés önkéntes. Amennyiben ui. nem önkéntes a nemzetiségi
alapú elkülönítés, akkor jogellenes. Ez következik a perben vizsgált ún. védett tulajdonságra
és a hátrányos megkülönböztetés alakzatára (ogellenes elkülönítés) vonatkozó speciális
kimentési szabályból, amelyet az Ebktv. 7. § (3) bekezdése tartalmaz. Ez alapján a
nemzetiségi alapú jogellenes elkülönítés alól az álta|ános kimentési szabályok szerint
mentesülni nem lehet.

A Törvényszéknek a fentiek okán vizsgálnia kellett az oktatás

területére vonatkozó speciális
az osztály és (tag)iskola
tiltja
kimentési szabályokat. Amíg az Ebktv. 27. §-a kifejezetten
szintú elkülönítést, addig a 28. § rendelkezik arról, hogy mikor megengedett a külön oktatás.
Megengedett a külön oktatás nemzetiségi és felekezeti alapon is, amennyiben az önkéntes.
Akkor önkéntes a külön oktatás, ha az a szülők szabad akaratán alapuló, informált, a
nemzetiségilfelekezeti identitás megerősítésétszolgáló oktatást biztosító választás eredménye,
s (fizikai) körülményei nem rosszabbak, mint az integrált/világi iskolában található
körülmények. A perben egyetlen peres fél sem állította, hogy a perbeli iskolában nemzetiségi
oktatás folyik, ezért e körben a Törvényszéknek nem volt oka, sem pedig lehetősége
vizsgálódni.

A

Törvényszéknek az alperesek által felajantott kimentési bizonyítás okán vizsgálnia azt
kellett, hogy vajon a perbeli iskolában folyó oktatás megfelel-e a szintén a 28. §-ban
szabályozotí felekezeti oktatás feltételeinek. E vizsgálat során figyelembe kellett vennie, hogy
a rendelkezésre állő bizonyítékok szerint a perbeli iskola először felekezeti tagiskolaként,

majd önálló felekezeti iskolaként működött,
jelentőséggel.

amely az összehasonlíthatóság

tekintetében bírt

Mielőtt a Törvényszék megvizsgálta, hogy a felekezeti oktatásra vonatkozó II-IV.r. alperesi
kimentés megfelel-e az Ebktv. 28. §-ában foglalt tesánek, aú. kellett tisztáznía, hogy az
alperesek alappal hivatkozhattak-e a felekezeti oktatásra, mint kimentési okra? A felperes
álláspontja szerint az alábbiak szerint nem.

A 2}IIlI2-es

tanévben a perbeli (tag)iskola és a III.r. alperesi (szélrlrely)iskola is felekezeti
oktatást folyatott, közöttük tehát nem állt fenn felekezeti szempontból különbség. Azaz, a
szegregáciő oka valójában nem lehetett a felekezeti oktatásban való részvétel,hiszen e körben
nem volt különbség a tagiskola és a székhelyiskola tanulói között. A tanulók közötti releváns
különbség kizarőIag a nemzetiségiikben mutatkozott meg.2012 szeptemberében a II.r. alperes
felelőssége az etníkai szegregáciőért osztály i11. tagépületi szintről iskolai szintre ugrott, ám
lényegében nem változott. A II.r. alperes maradt ui. abban ahelyzetben, hogy ő sikerrel nem
tud hivatkozni a felekezeti oktatásra, mint kimentésre, hiszen mindkét iskolájában felekezeti
oktatás folyik. Felekezeti téren tehát a III.r. és IV.r. görög katolikus iskolák között nem á1l
fenn különbség. A különbség a cigány nemzetiségű gyermekek arányában áll fenn, s az
továbbra is kirívó. Miután minden intézményébenfelekezeti oktatás folyt, a II.r. alperes
nem tudott a felekezeti oktatás alapján mentesülni a nemzetiségi alapú szegregáció
miatti felelősség alól.

Tekintettel arra, hogy a II-IV.r. alperesek egyéb kimentési okokat is előadtak, azokat a
Törvényszéknek szintén meg kellett vizsgálnia. Az alperesek hivatkoúak az egyházi
autonómiára, amely azonban a belső hitéleti tevékenységre vonatkozik, s mint ilyen, nem
fedheti le a közoktatás szolgáItatását, amely a támadott szerződések értelmében a II-IV.r.
alperesek feladata volt a perbeli iskolában. Az alperesek előadása szerint a perbeli gyerekek
közoktatási jogviszonyban állnak a felekezeti iskolákkal, ennek megfelelően vonatkozik rájuk
az Ebktv. 4. és 27. §-a. Ezt meghaladóan nincs olyan hittétel, amely amagyaí és cigany
nemzetiségű hívek ktilön oktatását írná kötelező erővel elő, s ilyen hittételre maga a II.r.
alperes sem hivatkozott.

Hivatkoáak arra is a II-IV.r. alperesek, hogy az Ebktv. 11. §-ában defrniált esélykiegyenlítő
intézkedést valósítanak meg a roma pasztoráció keretein belül. A Törvényszéknek ez alapján
azt kellett vizsgáltia, hogy az esélykiegyenlítő intézkedés feltételei fennállnak-e. E körben
érdemi vizsgáIat nélkül volt megállapítható, hogy sem a roma pasáorációt, sem pedig a roma
felzárkőzási programot nem teszi lehetővé az Ebktv. 11. §-ában előírt szinhí jogi norma. A
roma felzarkőzási programról a tárgyalás berekesáéséig nem alkottak jogszabályt. E
kimentési bizonyítás alapfeltétele tehát nem állt fenn.

Végül, a II-IV.r. alperesek hivatkoáak arra, hogy a roma pasáoráció keretében speciális

módszertannal nevelik a perbeli gyerekeket. Előadásuk arra is kitért, hogy a roma pasztoráció
célcsoportja nem kizárőlag a cigány lakosság, és hogy a roma pasztoráció több mint iskolai
oktatás, hiszen magában foglal hitéleti és szociális gondozói elemeket is. Az alperesi
nyilatkozatokat a felperes vitatta, és rámutatott arra, hogy nem á11 rendelkezésre okirati
bizonyíték, amely hitelesen leírná az ún. Hodászi Modellt, ill. amely tudományosan igazolná
az alperesi módszertan sikereit. Rámutatott továbbá, hogy Hodászon nincs és nem is volt a
II.r. alperes fenntartásában működő általiános iskola, így a modell a jelen perben kimentésül
nem szolgálhat. Végül, a IV.r. alperesi iskola igazgatőjának nyilatkozaá alapján rámutatott
egyrészt arra, hogy az alperesek a perbeli iskola pedagógiai programját nem csatolták be,

másrészt pedig a módszertan kialakítása tekintetében még kísérletiszakaszban járnak.
Függetlenül a felek között fennálló vitátől, a Törvényszéknek a kimentésre alapot adó
jogszabályi rendelkezés megjelölése híjan azt a megállapítást lehet csak tennie, hogy az
alperesek kimentése e körben sem vezetett eredményre.

Azon egyébként vitatott alperesi előadást, mely szerint a perbeli (tag)iskolába járő gyerekek
nemzetisége nem áIlapíthatő meg, hogy többségük nem roma, ill. hogy nem vallják magukat
annak, a felperes álláspontja szerint a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján nem lehet
elfogadni.

A

perben azLr. alperes ellenkérelme ar-ía vonatkozott, hogy az általa kötött szerződések
vagyonjogiak, így neki nem kellett megtartania az egyenlő bánásmód követelményét. A
felperesek álláspontja szerint ezt az I.r. alperesi előadást az általa kibocsátott okiratok
cáfolják. Cáfolja az együttműködési megállapodás 2. és 7,4. pontja, valamint a haszonkölcsön
szerződés preambuluma,4. és 11. pontja. Cáfolja továbbá azI.r. alperes 2011. május 31-i
közgyűlési jegyzőkönyvében tett polgármesteri nyilatkozat, a 2011. május 31-i oktatási
bizottsági ülésen tett nyilatkozatok, a2011. május 24-i RNÖ ülésen tett nyilatkozatok és a
szerződéskötést megelőző egyeztetésről rendelkezésre álló feljegyzések és levelek,
3.

Amennyiben esetlegesen megváltoztatja eddigi álláspontját, a tárgyalás berekesáéséig
hivatkozhat-e sikeresen az I.r. alperes a felekezeti oktatásra, mint kimentésre? Az ő
vonatkozásában ui. fennáll a perbeli iskola és a körzetes (volt) önkormányzati iskolák
összehasonlítása alapján a felekezeti különbség. A kimentés keretében aztkell megvizsgálni,
hogy a perbeli iskolában folyó felekezeti oktatás megfelel-e az Ebktv. 28. §-ában támasúott
feltételeknek.

szülők kezdeményezésére jött-e létre a perbeli (tag)iskola? Az okiratokból ismert, hogy a
perbeli iskola létrejöttét nem a szülők és nem is az RNÖ kezdeményezte, shogy aú. eredetileg
a II.r. alperes sem kívánta újraindítani a 2Dllll2-es tanévtől. Az okiratokből az állapíthatő
meg, hogy a folyamatot az I.r, alperes polgármestere indította el és annak kereteit is ő
határozta meg a szülők, a helyi választott képviselők és oktatási szakértők bevonása nélkiil.
Emellett jelentős az ís, hogy 201lll2-ben nem jött létre új iskola, hanem a II.r. alperes
létesítetttagiskolát a telepen. Ara a perben nem merült fel adat, hogy a szülők kértékvolna a
II.r. alperestől a telepen tagiskola létrehozását.

A

A szülők önkéntes választásán alapul-e az oktatás a perbeli iskolában? Önkéntes nem lehet a
szülők választása akkor, amikor az I.r. alperes nem orvosolja a gyermekeiket kirekesztő

aktusokat a körzetes (volt) önkormányzati iskolában, nem biztosítja ott a megfelelő pszichés
fejlődésüket, ill. amikor megszünteti a szakértői anyagokból ismerten az iskolába való
bejaráshoz sztikséges iskolabuszt. A kényszer, ami alapján a felperesi álláspont szerint a
szülők meghozták a döntésüket, kétirányú volt: egyrészt pszichés, másrésá pénzngyi.

Noha a fentiek szerint a felekezeti oktatás a perbeli iskolában két törvényben támasztott
feltételnek sem felel meg, az I.r. alperesnek - amennyiben hivatkozna e kimentésre - azt is
bizonyítania kellene, hogy a körzetes iskolákkal való összehasonlításban a perbeli iskolában
fennálló (tárg/i) oktatási feltételek nem rosszabbak. E körben azonban az I.r. alperes a
bizonyítási teher megfordítására vonatkozó törvényszéki figyelmeztetés ellenére sem ajánlott
fel bizonyítást.

A

fentiek ismeretében a felperes álláspontj a az, hogy amennyiben megtenné, akkor sem
hivatkozhatna sikerrel az I.r. alperes a felekezeti oktatásra, mint kimentési okra. A felperesi
álláspont szerint a perbeli iskola tanulóit mind a felekezeti, mind pedig a vllági, körzetes
iskolákba járó nem-cigány nemzetiségű gyerekektől elkülönítik. A perbeli iskolát nem a
szülők kérésérehozták létre, azt a szülőknek csekély része választja legalább részben
felekezeti okokból és a körzetes iskolákban fennálló kirekesztő mechanizmusok, valamint az
iskolabusz megszüntetése kényszeÁtő erővel hat afelé, hogy a szülők a perbeli iskolába
írassák be gyermekeiket. A valóságban a telepi cigány szülők csak a perbeli (tag)iskolát
váIaszthatják Egyetlen rendelkezésre álló lehetőségből pedig logikailag kizárt, hogy szabadon
lehetne választarti. Utóbbit igazoljaTarczali Róbertné vallomása és a telepi szülők kérelme az
iskolabusz visszaállítására. A fizíkai körülmények tekintetében bizonyítást az I.r. alperes nem
ajánlott fel. A felperes álláspontja tehát az, hogy az I.r. alperes felekezeti oktatásra való
hivatkozása alapta|an lenne. Még amennyiben figyelembe is venné a t. Törvényszék eú. a
hivatkozást, és érdemben vizsgálná a felekezeti alapon szegregált oktatás körülményeit, azok
nem felelnek meg azBbkw.28. §-ában taláIhatő taxatív feltételeknek.

4. Amennyiben megállapítható a szegregáciő, a következő lépésbenvizsgálandó, hogy a
támadott szerződések semmisek-e. A kereset értelmébena szerződéskötés vezetett a
szegregációhoz, az tehát olyan rendelkezés, amelyet a szegregáció megállapításanál is
fi

gyelembe szi.ikséges venni.

A

felperes a szerződések vizsgálata tekintetében hivatkozott a korábbi Legfelsőbb Bíróság
által a jászladányi iskolaügyben kifejtettekre (Pfu.IV.20.037l20IIl4. sz. ítélet).A jászladányi
iskolaügyben azLB megállapította az önkormányzati és alapítvanyi fenntartású iskolák között
nemzetiségi és halmozottan hátrányos helyzet alapján fennálló szegregációt. A felperes
álláspontja értelmébenjelen ügy analóg a jászladányi iskolaüggyel, azzal a minimális
eltéréssel, hogy ott bérleti, itt haszonb érleti szerződés rendelkezett az íngatlanhasználatáről.
Az alapítványi iskola olyan önkormányzati tulajdonú iskolaépületben folytatott ui. oktatást,
amelyet az önkormányzat adott bérbe az alapítványnak. Az LB álláspontja szerint pedig a
bérbeadás eredményeként létrejött objektíve jogsértő állapot fenntartásáért az önkormányzat az épilet tulajdonosa - felel (17. o.). A jászladányi ügyben a felperes több semmisségi okra
alapitva támadta a bérleti szerződést, kivéve annak nyilvanvalóan jóerkölcsbe ütközését. Az
LB ítéleténekidézett részéből,valamint az elsőfokú bíróság új eljarására utasításából a
felperes nem tudott más következtetést levonni, mint hogy analóg ügyekben is szükséges
támadnia a szegregációhoz vezető szerződéseket, ám olyan jogcímen, amin a jászladányi
ügyben nem nyújtott be keresetet, azaz a szerződés nyilvanvalóan jóerkölcsbe ütközésén. Az
utasítás a tárgyalő bíróság felé így szólt: ,,Amennyiben a jogsértő állapot megszüntetésére
mindkét fél számára elfogadható és a gyermekek érdekeit nem veszélyeztető megoldás nem
ta|áIhatő, végső §oron meg kell szüntetni az alapítványi iskolának az [önkormányzat]
tulajdonában lévő épületben való elhelyezését,, helyreállítva ezá|ta| a jogsértéstmege|őző
állapotot" (21. o.).

A

szerződések nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütközése körében vizsgálandóak a

szerződéskötéskor fennállt körülmények, a felek által ismert előzmények, a szerződés targya
és célj a, valamint j o gszabá|yba ütközése.

A

szerződéskötés előzményétképezi a felperes keresetére a városban 2007 -ben az I.r. alperes
által a nemzetiségi alapú szegregáció megsztintetése érdekében végrehajtott deszegregáciő,
amely kiterjedt a perbeli iskolaépületben akkor működött általános iskola bezárására és az

iskolabusz üzembe álliására is. Ekkor a II.r. alperes saját döntése alapján kimaradt a
desze gr egáció vé grehaj tásábó l.

A szerződéskötéskor fennálló körülmények országos és helyi szinten írhatók le:
(i) a köznevelési törvény vitája, amelyben sarkalatos kérdés,hogy létrejöhetnek-e

a

íelzárkőnató oktatás alapjánszerveződő kiilön osztályok/iskolák: nem a válasz;
stratégia szakpolitikai, finanszírozási és jogi környezetének
jelenleg
sincs kész, azaz nem volt és ma sincs jogszabályi alapja a
megalkotása: utóbbi még
ro m a íelr;árkőzás n ak m int es élye gyenlő s é gi in tézked ésn ek;
(iii) az I.r. alperes rossz anyagi helyzete és túlméretezelt közoktatási háIőzata,. az átalakítást
elvégeúékamelynek eredményeképp maradtak önkormányzatilállarti iskolában az addig oda
jarók, kivéve a perbeli gyerekeket;
(iv) az iskola nélküli Hodászi modell alapján a II.r. alperes szerepvállalása a (ii) és (iii)
pontokban leírt folyamatokban: a II.r, alperes stratégiai partnere az önkormányzatnak és a

(iD a roma felzárkőzási

kormány zatnak i s a r oma felzárkó zás i pro gram me gval ó sítás áb

an

;

(v) a körzetes iskolák jelzései a telepi cigány gyerekek viselkedésével és a

szülői

kapcsolattartással kapcsolatos nehézségekről;

(vD

a

cigény szülők és az RNO jelzései az I.r. alperes felé az iskolai kirekesztő

mechanizmusokról.

A támadott szerződések tár gya kétirányú volt:
(i) roma pasáorációs tevékenységkeretében vállalt alapfokú közoktatási feladatok ellátása
úgy, hogy a III.r. alperesi iskola résú,veszazI.r. alperesnek aközoktatásról szóló 1993. évi

LXXX. törvényben foglalt közoktatási feladatainak megvalósításában, miközben törekszik a
roma kisebbségi oktatási program működtetésére;
(11) az I.r. alperes a vállalt feladatok ellátásához indokolt mértélaítámogatást nyújt a II.r.
alperes számára.
szerződések célja többréhí és a szerződéskötést megelőző egyeztetésekről szóló
feljegyzésekből, bizottsági és közgytílési beszámolókból ismerhető meg. A cél a 2007-es
deszegregációt megelőzőhe|yzet visszaállítása mellett a roma felzárkőztatás:
(i) a telepi cigány gyerekek telepen történő oktatásának biztosítása;
(ii) a telepi romák telepre telepített intézményeken belül történő felzétrkőztatása;
(iii) az önkormányzati kiadások csökkentése;
(iv) a felekezeti oktatásértjaró és egyéb plusz fonások bevonása.

A

nem volt a szerződések tátrgya és célja? Az, amít a szerződéskötésig az I.r. alperes a
2006l2007-es szegregációs pert követően jogszerűen megvalósított, azaz a perbeli gyerekek
integrált körülmények között történő oktatása, s ezen belül való felzéxkőztatásuk. Ez a tfugy
és cél volt ugyanakkor az, arrti a szerződéskötéskor hatályban volt Ebktv-nek, közoktatási
törvénynek és végrehajtási rendeleteinek megfelelő megoldást nyújthatott, s amit a
köznevelési tOrvény hatályos szövege is lehetővé tesz. Ezzel az előzmények alapján az I.r. és
II.r. alperesek is tisztában voltak, hiszen az egyik maga volt a döntéshozó és fenntartó, a
másik pedig a helyi közoktatás fontos szereplőjeként követte az eseményeket.

Mi

A

szerződések tárgyát és célját rendező releváns jogszabályi rendelkezéseket ajogi osztállyal
és ügyvéddel eljaró szerződő felek nem elemeáék, nem úgy jártak el tehát, ahogy az adott
helyzetben az általában elvarható. Sem az Ebktv. nemzetiségre, oktatásra és esélykiegyenlítő
intézkedésekre, sem pedig a Kot. felzálrkőnató oktatásra vonatkozó rendelkezéseit nem hívták
fel, atrogyan nem észlelték,hogy a közoktatás területén folyó roma pasztorációt érintő roma

felzárkőúatásra vonatkoző jogszabály nem létezeít.A szerződésekkel egy telepi cígány
gyerekeket oktató felekezeti tagiskolát hoztak létre a városi, többségi nernzetiségű gyerekeket
oktató felekezeti székhelyiskola kebelében.

A

tárgyalásokon az alperesek vitatták, hogy a perbeli iskolát újranyitottak volna. Erre a
kifejezésre a felperes hivatkozott, hogy jelezze: a perbeli iskola és a korábbanazI.t. alperes
által is elismerten szegregált intézmény között 'folYonosság' áIl fenn a jogellenes működés
tekintetében. Ha a korábbi telepi iskola szegregált, akkor az újranyitott is szegregá|t. Az
eredeti cél rekonstruálásában sokszor segítenek az utóbb tett nyilatkozatok. E körben releváns,
hogy 2012. szeptember I7-én 66590120I2.IX. számon nyújtottak be az illetékes bizottságok
tájékoztatőt az. I.r. alperesi közgytíléshez a következő címmel: Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata oktatási-nevelési intézmények hatékony és költségtakarékos
rendszerének kialakításí tapasztalatairól. A tájékoúatő 2, melléklete anól ad számot, hogy a
,,Hajdúdoro gi E gyhazmegye fenntartásában újraindult Huszár telepi általános iskola" iII. a 27 .
oldal megfo galmazása szerint a ,,Hajdúdorogi Egyházmegye fenntartásába került Huszár
telepi általános iskola költségvonzatai" tekintetében a város költségvetésébenfelmerültek
dologi kiadások.

A telepi cigány gyerekek

vonatkozásában az I.r. alperes aközoktatási feladatainak kötelező
ellátását lényegében kiszerződte, alvállalkozásbaadtaa II.r. alperesnek. Tette eztígy,hogy
egyetlen más tanulói csoporttal kapcsolatban sem tett hasonló lépéstsem a per szempontjából
vizsgálandó iskola áíszewezés során, sem azt megelőzően. Releváns az a tény is, hogy a
szerződések megkötését megelőző tárgyalásokról rendelkezésre álló okirati bizonltékok
értelmébena cél az eladdig az íntegrációban résztvevő telepi cigány gyerekek oktatása és az
akkor kormányzati szinten még csak tervezettromafelzérkőzási program megvalósítása volt.
Egyértelmű az is,hogy egylk szerződő felnek sem állt szándékában a telepi cigány gyerekeket
a telepen kívül integrált formában oktatni tovább, akar felekezeti iskolában. Az is egyértelmű
a megbeszélésekről készült feljegyzésekből és a nyilatkozatokból, hogy az alperesek egyetlen
lépéstnem tettek, s nem is terveáek annak érdekében, hogy a telepen valósítsanak meg
integrált oktatást, azazidevorzzák a nem cigany gyerekeket.
II.r. alperes 2012. májusában megalapította a IV.r. alperesi iskolát, s aú. a huszárvári címen
vetette nyilvántartásba, azonban az I.r. alperes tárgyaláson tett nyilatkozata értelmében 2011
májusa óta sem a III.r. alperesre szóló együttműködési megállapodást, §em a haszonkölcsön
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szerződést nem módosították. Módosított szerződéseket más alperesek sem csatoltak az
ügyben. Az I.r. alperes kötelező feladatellátása 2013. janutár l-jén törvényi rendelkezés
alapján megszűnt, amely a szerződéscsomag céljára való tekintettel a Ptk. 3l2. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően a teljesítést lehetetlenné tette. A szerződések
megszúíntek, ám a szerződéskötő felek a sziikséges intézkedésekmegtételét elmulasúották,

IV. A ioekövetkezménvek

A felperes a szerződéscsomag semmisségéhez kapcsolódóan az

eredeti helyzet üsszaállítását
jogi
jogkövetkezmények közül
kérte. Áiláspontja szerint ez kapcsolódik ugyan a személyiségi
a Ptk. 84. § (1) bek. d, pontja alapjan kért, meghatározott módon előírt jogsértő helyzet
megszüntetéshez, ám aníg utóbbi teljes körben engedi az eredeti integrációs program
visszaallításának elrendelését, addig a szerződés érvényességéhezés hatályához kötött
szankció speciális rendelkezésként viszonyul a személyiségi jogi üiü§iOttor.
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