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A MÁGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A }.ővrírosi Ítélőtábla, a dr. Farkas Lilla ( 1il78 Budapest, Murányi u. 24. ) ügyvéd által
képviselt kk. Farkas Julianna ( 3589 Tislatarján, Kossuth u.47. ) I.r., kk. Bodnár
Norbert ( 3589 Tiszata{án, Mátyás u' 3. ) II.r., k}. Ignéczi Krisáián ( 3589
Tiszatarján' vörösmarty u. 18. ) III.I., kk. \'eréb Melinda ( 3589 Tiszatarjrín, Arany J.
u. 9. ) IV.r., kk Farkas zottín ( 3589 Tiszatarján, Deák u' 8. ) V.r., kk. Yarnó János
( 3589 Tiszatadán' Yásárt& 3'] ' ) VI.r., k!i. Réanűves síndor ( 3589 TiszataÍján,
vörösmarty u. 10/3. ) VII'r., kk. Simon I. risztián ( 3589 Tiszatarján, Vásrártér,t4. )
VIII.I', kk. Remeczki TÍmea ( 3589 Tiszat ján' Arpád u. 9. ) IX.I' és kk. Réanűves
Reníta ( 35.19 Tiszatalján, Máti'ás u. ia. ) 1.r. felpereseknek a dl. Szűcs Lajos ( 3450
Mezőcsát, Wesselényi u. l0. ) utsj éc által képviselt Eejőkiirt Kö.'sóg
onkonnínyzata ( 3588 Hejőkiirt, szellt lstván u. 62.) I.r' és a dr. Szilágyi Sándor
(.3525 Miskolc, Malgittai u. 60. ) ügyvéd által képviselt Tlszatarjrín Község
onkonnányzata ( 3589 Tiszata'án, EötYds kÍt. 1. ) II.r. és Tlsztsrjlíni futalános
Iskola ( 3589 Tiszatarjiín, Eötvös köűt 4' ) III.I' alperes ellen kártérítésilánt indított
peÉben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 2004. jrinius 1. napján kelt 10. P.
2l.0801200lrl'7'7. számú ítéleteellen az I.r. alperes 2004. június 15. nap1án 19.
sorszámon előterjesztett Í'ellebbezés9 folytáü - táI8yaláson - meghozta a következő

Ítéletet:

v-

A FőVfuosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítélcténeknem fellebbezett részétnem érinti'
fellebbezett rendcl kezéset helyben}rag; ja.

Kötolezi aZ l. Iendű alpercst, hogy fizessel mog az I-VIII. és x. rendű felpereseknek
15 ( tizenöt ) napon belül 75'000 ( hetvenöaezel ) forint másodfokú pelköltségel

A le nem Íótt fellebbezési eljáJási iuetéket az állam viseli.
Az ítéIetellen fellebbezesnek hel1e nincs'
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Indokolrís:

A

Bolsod-Abaúj-Zemptén Megyei Bíróság 2004. június l' napján kelt 10' P.
2I '08012001/7'7. számú íté]etévelkötelezte az alpercseket, hogy Áarminc nap alatt
llzessenek meg egyetemlegesen az I. ós Il.r. Í'elperesek részércooo'ooo - ooo.obo ptot, a lll., Iv. ós V.r' felperesek részére35()'000-350.000 Ft-ot, a VI.T. felperes részére
300'000 Ft-ot' a VlI.r. felperes részére400.000 Ft-ot, a VIII' és X.r. telperes részére
350.000'350.000 Ft_ot nem vagyoni kár r:ímén,valamint ezen cisszegek után 20oi.
.janurir 25. napjától 200l. december 31' napjáig évi 20 o/o-os, 2002. januáI l' napjától
2002' december 3l. napjáig évi 1l o/o-os. 2003. január l. napjától i fizetés napjáig a
mindenkori költségvetési töNényben meghatározott méItékűéves kamatot. Ézt
mcghaladóan aZ I-V I. éJ a X.r' felperesek kelesetét elutasította. A IX'r' felperessel
szemben a peÍ mogszüntettc_ Kötelezte ai atpereseket, hogy fizessenek meg 30 nap
alatt egyeteÍ egesen az I-V[I. és x'I' l'elpelesek részére150.000 Ft elsőfokú
IészpoÍköltséget. Kötelezte egyetemlegcsen az alpereseket, hogy 15 nap alatt
Íizessenek meg az Államnak a Borsod'Abaúj-Zemplén Megyei síosag caiaasagi
Hivatala felhívására elílegezett költség .ímén13'"7'76 Ft-ot. Megáltapította, hogy -a
íelperesek teljes személyes költségmentessége, iltetó1eg az alperesek tó1"' .'"^áy""
i]letékmentessége folytán le nem rótt 39ó'0o0 Ft kereseti uététvlseléie az Államot
terheli.

AZ ítéletindokolása ÍogzítetLe,hogy a IlI.r' alperes 1994. évi alapító okirata célkéntaz
általános iskolai nevelést, oktatást jelölte rngg, és nyolc nappali tagozatú évlblyamról
szó]t. Az alapító okilat ugyan foglalkozo1't aZ enyhén értelmi Íbgyatékos gyermekek
nevelésével, oktatásával mint a]aptevékenységgel, azonban nem jogosította fel aZ
iskolat ..kiIenceLlik" os7tály létesíesere'

A 1'elpereseket 1994' évtőI kezdőd,ően látta és vizsgata a TiszaújváIosi Nevelési
Tanácsadíl. Ennek keretében ná]uk szelteágazó tanulási nehézségeket ál1apítottak meg.
A vizsgiíatok kiterjedtek a gyerekek értelnü képességeireis. AZ I'I. felperes esetében

l997. t'ebrurír l8'án a Tanu]ási Képrsséget Vizsgríló Bizottság vizsgálatát
kezdeményezték' A III. és V.r. 1-elperes esetében két éves lemaradási észlették,az
eló.bbinek az általános iskola korrekciós osztáIyába történő helyezését, míg aZ
utóbbinak kis létszámúosztlí.lyba töIténő helyezését javasoltiík. A IV., V I. és X'r.

felperes esetében kiscsopoltos osztályba hrtyezést láttak indokoltnak, míg azonban a
VI'I. Í'elpercs normál osztályban töIténó o|(tatását javasoltiát' A Nevelési Tanácsadó
szakvéleménye egyik esetben sem utalt ara, hogy brírmelyik gyermek értelmi
Íbgyatókos volna. Akiknél kiscsopofios osztáyban töIténő oktatást tezdemónyeztek,
ott normid tagozatos osztiilyla gondoltak' Egyik véleménysem írta o1ő a gycrmekek
eltérő furntervű osztályba sorolását.

A

III.r. alperes ezzel szemben igaz8atói döntés nyomán az érintett gyermekeket _
köZttik a felpeleseket - egy aZ elsőfokú bíróság által ,,kitencedik '-ként meghatrírozott
osztályba he]yezte, ahol nekik aZ adott évf'dyamhoz képest más tankönyvből más
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tananyagot tanítottat, mint a többi nem ebbe az osztályba sorolt gyermeknek, és
őket a

többi tanulótól teljesen elkülönítctték. Idővel nem azonos évÍblyamhoz tartozó
gyermekek tanultak ebben aZ osztályban, így oda1' osztályos is járt. Á I.r.
ulp".", u

.osszul tanuló, tanulási nehéZségekkelküsZkC'dő gyermekeket egy osztályba gyűjtone,
és itt próbiílta őket tanítani. AZ fuatok szorint a III'I' alpeles í[azgatója oiiltétet",
bizottság szakvéleményétnem szelezte be, enetttu aontrlit a gyermekek
e]különítéséró1-

Az elsőfokú bíróság felhívta a

köZoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX'
(
törvény Közokt. tv. ) 26. $ (1) bekezdését,mely szerint az á|talános iskolának'a
jogszabályban íIt kivételtől eltekintve ' nyolc évfolyama van. Megállapította,
hogy a
III.I' alperes által működtetett osztály nem esik törvényi kivétel ali, az ercdetl alo:píto

okjÍatában ilyen osztály felállítása nem szerepelt, ezzel összefiiggésben Ghát
mogvalósult a vonatkozó törvényJ rentielkezések megsertése. Roliítene, hogy
amennyiben aZ alapító okiÍat lehetóséget biztosított volná ilyen osztáli indításfua'
;
lII.r. alperes igazgaLója a '1'4/1994. (vI. 24.') MKM rendelet 1]'
szerint
köteles
lett
$-a
volna kémi a szakéItői és lehabilitációs bizottság vizsgálatát és siakvéleményét'

A KöZokt. tv.

15. $

(l)

bekezdésében foglalt előírás megsértésétis megállapította aZ
amiatt, hogy a III.r. alperes olyan személyt ;kalmazott a
-.bíróság
,,kilencedik'' osztályba sololt gyermekek cktatására, aki maga is csak másodéves
gyógypedagógiai főiskolás volt, tanítási tapasztalatai - különösen az adott
gr9b]émákkal küszködő gyormekeket i]leLőt:n - nem voltak. Elsó'dlegesen a kisegítő
iskoli tartkönyvet hasznáta, amit más t',.-.'] (yagokkal kibóvített. Ez a-z oktatási Íbrma
nem volt megÍélelő a gyermekek részére,és ehhez rossz pedagógiai eszköZök is
elsőfokú

páÍosultak.

A

Ka''zokt. tv. 77' $ (3) bekezdése éItelmében az iskola a tanulói jogviszonnyal
vagy azza\ összefüggésben okozott káÍokért vétkességre t"ekintet nélkül
\a-l9sola1os
fe]el. A kártérítéslea Ptk. rendelkezéseit kell a]kalmazni. Az elsőfóLri ítélotsze nt
a
IlI'r. alperes felelősségét kimenteni nem tudta, azt sem fudta bizonyítani, hogy a kfut a
károsult elháíthatatlan magataltása idézLe eIő, ezért megállapíthatónak látta a III.I.
alpercs te]jes kárfelelősségét.

Az

l_ és ]].r'

nirtol

alpercsek a III'I' alperes Í'enntaitói voltak. AZ első1bkú bíróság tel
helyi önkormiínyzatokról szóló 1990. évi LXV. töNény 9. $ (l) bekezjését, mely
szerint az öÍlkormányzati feladat- és hatásköIök a képviselőtostületet illetik meg. Az
elsófokti ítélettaÍalmazta, hogy az I. és II.r' alpereseket kölelezettség terhelie az
á]taluk fenntartott közoktatási intéZmény Iondszeresen elienőrzésére' A ul'r. alperes
évos beszámolóra volt kötel€s, és errnek keretében tájékoztatást kellett adnia aZ
osztályokról és a tanulók számiíról is. Eüe tekintettel az I. és II.r. alperesek ismerték
vagy ismerniük kellett, ho8y a III.r. alperes az alapitó okimtától éltérő osztályt is
indított. A fenntaltókat terhelő ollenórzési kötelezettség aZ elsőfokú bíróság szirint

nem egyszerűen csak pénzügyi jellegű, hanem ki kell teljodnie az intpzmély
pedagógiai programjának végrehajtására, a szakmai munka eredrnényességénel

vizsgálatára is.

f
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Az elsőfokú bíróság szerint az

I- és ll.r. alperesek az ellenórzés solán közhatalom
gyakorlása keretében államigazgatási jel]egű szervező_intéZkedő tevékenységrevoltak
kötelesek. Az ebből eredő kár a Ptk. 349' 5 (l ) bekezdése alapján a]lamigazgatási
jogköIben okozott kámak minősül.

AZ ellenőIzés elmulasztása több évig taftott' és a fenntartók nem észlelték'hogy
tanulók kozül 'jogszabályi vagy aZ ilie1ékes bizottság hatfuozati döntése nétküi egyesek 7 évig, mí8 mások 3-5 évig jogosulatlanul tanultak eltéIő tanteNű osztályban'

Az

elsőÍbkú bíróság ezért az I' és ll.r. alpelesek klfutérítésikötelezettsé8ét is
megállapította. A lll'r. alperes fenntartóinak mulasztását a Ptk' 339. s (l) bekezdése
alapján t'elróhatónak és jogellenesnek minősítette.
A Ptk. 355. $ (1) és (4) bekezdése Í'elhívását követően aZ elsőfokj bfóság a l'elperesek
követelését iltetően megáIlapította, hogy nekik nem vagyoni káruk lieletkezett. A

szakéÍtők egyezően nyilatkoztak' hogy a folperesek nehéz családi körülmények között
élnek, súlyos és szerteáBazó tanulási részképesség_zavaraikvoltak, egyes
gyermekeklél eZ halrnozottan is jelentkezett. A lII.r. alperes tanítási módszeÍei és
gyakoTlata a Í'elperesek értelmi és pszichés fejlődését
8átolta, a megbélyegzés,
csúiblás, aZ elkülönítés és az ezek kapcsán jelentkező szorongások, kisebbségi érzés
kialakulása, a visszafogottság, az önbizí:lom hiánya tovább lontotta a felperesek
eselyeit. A felpercqgL4qq vqryL
!.a{4'rnár bqkö._yqtkgzellt. !Z &!jLsl\rllo'!!és
ki. ami leryrmfiad ÍeIndrt korbán]s.
bár ki'vgt\ezményei az idő múlásával cstjkkÚnlek. A felperesek maguk is k?nytelenek
vollak Í'elismemi, hogy a tudásuk neÍj-tcszi őket alkalmassá magasa.Db szintű
tanintéZetekben töÍénő tanulásra, illetőleg aÍnennyibel megplóbálják tanulótií$aikkal
4 tanulás ütemét követni' eZ részükre lényegesen több időt igényel, minthogy
pólolniuk kell az alapismeÍeteket is' A lészképesség_Zavarnem betegség, de neÁ
sziintethető me8, azonban idó'ben történő Í'c]zárkóZtatlással a hátÍányok csijkkenthetők.
A felpereseknek és a sziileiknok _ az elsőÍilkú ítéletszerint _ többletköltségbe kerül a
gyermekek fe1zárkóztatása.

A

háqánvq!-49gkülÖnb{EEté!- és a már t'elsorolt iskolai hiányosságok a Í'elperesek
életétdöntően beÍblyásolják' azokat, akik még tanulnak - fiiggetlenül attól,
aZ
elkülönítésüket már megszüntették - továbbla is 8átlásossá teszi, a korábbi osztrílyba
'ogy
jfuásuk ténye ismert a többi 8yermek elíítt,nyilvánvdóan nem lesznek képesek
a
tanulótársaik tudásszintjét sosem elém i'

Az elsőfokú bíróság ezeknek a szempontoknat

a figyelembevétolével a nem vagyoni
kár összegét valamennyi perben felmerü]t kóriilmény együttesen mérlegelésévelóiyan
mérlékb€n állapította meg, amit alkalmasna'k minősített a nem vagyoni hátrlínyok
enyhítéséreés a módosított keresetbon szereplő összegeket e téren nem találta
eltúlzottnak.

A

vagyoni krír vonatkozásában az elsőfokú bíróság osztotta aZ a]pelesek védekezését
annak elismerése mellett, hogy a felpereseket vagyoni kár is éIheti majd, ezt a
kérelmet azonban egyelőre idő előttinek minősítette. AZ elsőfokú bíróság aktuálisan
csak annyit talált valószínűsíthetőnek' hogy a felperesek általános iskolában
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megszezett tudásanyaga, képzésükcsökkentett volta - tt'bb táIgyat nem tanítottak
nekik' nyelvi ismereteik nincsenek _ be:blyásolja majd a munkaeÍőpiacon történő
megjelenésükkor a munkavá]lalási lehetőségeiket, mive] a munkáltatok a nagyobb
tudásanyaggal rcndelkező, magasabb végzettségríés nyelvet is beszélő munkavállalók

közül fognak igényeiknek megfelelően válogatni, és így a felpeíesek hátlányt
szenvedhetnek' Ez azonban jövó'beni esomény lesz, csak akkoi lehet ebben a
kérdésbená]lást foglalni, amikor már isnertté válik, hogy a felperesek vagy egy

résziik tartósan munkanélkülivé vált' elhelyezkedni nem tud' megélhetesi góno;ail
lesznek.

Az

elsőfoktj bíróság ezért a vagyoni káÍtéítéstekintetóben a keTeseti kéIelmet
elutasította azzal indokolva, hogy a ftk. 360. $ (l) bekezdése szerint a káÍtérítéscsak a
káI bekövetkezésekor esedékes, jelenleg vagyoni kár nem állapítható meg.

AZ alpercsek

egyetemle8es marasztaláslit az elsőfohi íÉleta Ptk. 344. $ (1)
bekezdésével, a kamatfizetési kötelezettségot a Ptk. 301. $ (1) bekezdésével indokotta.
A IX.r' felperest érintő permegszüntető rendelkezést az elsőfokú bíróság a Pp. l57. $
e) pontjfua és a Pp. 1ó0' s (1) bekezdéséIea'lapíÍotta.Az I_V . és X'r. félperesek
javlíra megállapított perköltség viselésétegysztÍÍealapozta a Pp. 78. (l)
és 8l. $ (1)
$
bekezdéséretovábbá a l2l1991. ( x' 29. ) IM Íendelet 1. $ (l) bekezdés b) ponÜára'
Az illetékviselésikötelezettségól aZ l99c' é,ri xC[I. törvény 5. $ (1) bekezáés és
c) pontja, továbbá a 6/1986' ( VI. 26. ) IM Íendelet 13. s (1) bekezdése, míg a
tanúdíjról a 8/1986' ( VI. 26. ) IM rendelet 13' $ (2) bekezdése alapján hatrírozott' ')

AZ ítéletel]en az I.r. alperes t9rjesztett elő fellebbezést, melynek lényege szerint a
felperesek koresetének teljes köIben töfténő elutasítását és a felperesek másodfokú
pelköItségben töíténó maTasztalását kéte. A fellebbezési kérelem megfogatmazása
szelint annak megiíllapítását kéÍte,hogy nem telheli köZi8azgatási jogkörben okozott
kfuéIt felelősség, a III.r. alperes működése nem volt törvénysértő, alaptalanul
állapította meg az elsőfokú bíIóság, hogy a felpereseket képzetlen pedagógus o_ktatta, a
Íélperesekkrírtéítésikövetelése - kimentési oka tekintette - alaptalan, a fálpereseknek
a III.r. alperesnél a külijn felzfukóztató csoportban történő elkÍilönítése nem volt
diszkriminatív' megbélyegző, meEalázó yagy kirekesztő jellegű, a vagyoni krír
nemcsak hogy idő előtti' de a felpereiek nem is bizonyították' és mindezek
következtében alaptalan volt az alperesek e8yetemleges magasztalása, úgyszintén a
kamatfi zetésrc tÓrténő kötelezés.

Az I.r. alperes szerint

a fellebbezésse] támudott ítéletaz alperesi érvelések figyelmen
Kvül hagyásával, egyben a felperesi iílláspont ogyoldalú figyelembevételével lott
m9ghozva. A pel táIgyát képező 1994. és 1998. köZötti időszalca tekintettel az e két
időpont között hatályos jogszabályok alapján kell a per1 e}bírálrri. Az elsőÍ'okú bíróság
ta] is felhívott PK 42. számú' állásÍbglalásra utalással vitatta a P&. 349' $
bekezdésénekalkalmazhatóságát, mivel rrnnark analóg értelmezése mellett ,,aZ
állampolgárok szükségleteinek köZvetlen kielégítésecéljából az ríllam által Í'enltaltott
intéZmények' vállalatok szolgá.ltatásainak igénybevételesolán elszenvedett kírok,'
nem sorolhatók a Ptk. 349. $-a szerinti felelősségi alakzat alá'

(|
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Az elsófokú bíróság megállapításával sZemben tagadta, hogy a III.I. alperes működése
törvénysértő iett volna. A felperesek a1. iskola lossz szakmai diintése, és nem
tijrvénysértő működése miatt keúltek hátrányba aZ oktatás során. A felperesek
tanulási ZaVaIai és annak megfelelő kezelcse olyan szakmai kérdés,ami kívii| esik a
l'enntaíó kompetenciáján. EZt az éÍyelé',ta KöZokt. tv- 39' {j (l) és 5a' $ (1)
bekezdéséIe,va]amint 106. s-áÍa alapította' melyek összegzéseként lámutatott, hogy
ha az oktatási intéZményszakmailag önálló' akkor e köIben értelemszolűen a

t'e]előssége is önálló.

Kifogásolta, hogy aZ elsőfokú bíIóság tévesen azonosította az éyfal'Jamot az

osztállyal, alaptalanul és ilatellenesen állapította meg, hogy a felpereseket képzetlen
pedagógus oktatta. Allította, hogy a kéIdésesidőszak kezdetén aZ érintett személy a
gyógypedagógiai főiskola harmadéves, tehát végzős hallgatója volt, és így a KöZokt.
tv' l27' $ (6) bekezdése éÍtelmébenfoglalkoztatható volt, és mint aZ iskola pedagógus
munkaköZösségének egyenÍangi tagja oktathatta a felpeleseket.

A

kártérítésmegállapítását a köYetkezók miatt tartotta me8alapozatlannak. Az
alpeÍesek saját kóItsé8votésük terhére a felperesek számára kiilön felzfukóztató
pÍoglamot szerveztek' ezáltal eleget tottek a kiírcnyhítésikötelezettségüknek.
Hivatkozott dI. Gyarmati Évaszakértői vé:eményére,miszerint a felperesek az utóbbi
években igen hatékony fejlesztésben lészelű]tek. AZ I.I' alperes 2000' évtól nem tagia
az intézményfenntaltó tfusulásnak, így az iskola működéséről hivatalos [udomása nem
volt. EzéIt s7-iikség osetére kérte a III.I. a]p.res nyilatkozatának beszerzését arról, hogy
mil1en tbrmában tiiÍénika felperesek fel ]ífkóztatása, ennek milyen kö]tségvollzata
volt. Allította, hogy a III.I. alperes nem hagyta magiira a felpereseket, hanem minden
tó'le telhetőt megtett a séIe]rneik orvoslásir érdekébeu, amit az elsőfokú bíróság nem
értékcltaZ alpelesek javáIa. Alaptalannak lninősítette azt az ítéletimegátlapítást, hogy
a felzá]rkóZtatás a gyermekeknek és szÍileiknek többtetköltségbe került, melt ezeket a
költségeket teljes e8észébena III.I' alperes viselte, illetve a 1'elperesek az oldalukon
t'elmeriilt többletköltséget nem bizonyították' A szakéItői véleményekalapján
kiÍ'ejtette, hogy a t'elpelesek számára a melifelelő lepalációt nem a pénzbeli ká1éítés,
hanem a t'elzfukóZtatás, fojlesztés, tanulási problémrik kezeléso jelenti. Az elsőtbkú
bíróság azzuü' hogy figyelmen kívül hagyla az alperesek káÍenyhítésikötelezettsége
tel.jesítését'túlteIjeszkedett a kereseten ós a Íélperesekösszességében nagyobb
elégtételtkaptak, mint amennyit a kelesetükben igényeltek.

Tagadta, hogy a Íelperesek felziíÍkóZtató csopoÍtba történő elkiilönítése diszkriminatív,
negbélyegző, megaláZó és kilekesztő j'llegű lett Yolna' Ezt a felpelesek nem
bizonyítottlák, sőt dr. Gyarmati Eva szakvéleménye éppen ennek ellenkezójét
taÍtalmazta. A lélperesek szakértő által mgllállapílott képességbelihiányosságait az I.r.
a]peles aZ iskola múködésén Kvül eső elháríthatatlan oknak minősítette, arni az
alpefeseket mentesíti a káÍtérítésifelelősség a1ó1. E körben a KöZokt. tv. 77. $ (3)
bekezdésérehivatkozott. A gyelekek csúiblását csak a szülóa á ították, akiket nem
minősített érdektelen tanúnak-

A vagyoni kárt illetően állította, hogy szemben az elsőfokú ítélettel azt nem aZéínem
lehetett megállapítani, mert a követelés idő elótti, hanem, meÍ a Í'elpelesok ilyet nem
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bizonyítottak. A Í'ellebbezésszerint a kamatfiz,etési kijtelezettség tekintetében az
elsóibkú ítélettúltedeszkedett a koleseti kérelmen, a felperesek a keresetükben a
kamatfizetés mértékétnem hatfuozták meg konklétan, csak a törvényes kamatot kéÍék
meglíllapítani. Alaptalannak minősítette az I.r' alperes egyetemleges miuasztalását
azéÍis, mert csak 199ó. szeptembel l-től minősült a III.I' alperes fenntartójának' EZt
meg€lőZő

idófe a kártérÍtésifelelőSségének megállapításáÍa nincs jogalap.

Tévesnek minősítette továbbá az elsőfokú ítéletneka KöZokt. tv. 26' $'ára - az iskola
évfolyamaira _ alapozott okíejtését,csatúgy mint a 1ll1994. ( vI- 24' ) MKM rendolet
8' $'ára történt hivatkozást. Alapta]ann8k taÍotta a III'I' alperes működésének
törvényséItő voltára utaló me8állapítást aZ okból, hogy az alapító okirat nem
rendelkezett a külön csoport múködésérő]' Az alapító okirat a létosítésdokumentuma,
melynek taltalmát jogszabályok hatfuozzÍúÍnel' AZ áuanúáZtaÍáslól szóIó 1992. évi
xxxv I. törvóny 88. $ (3) bekezdése' a KöZokt. tY. 37. $ (5) bekezdése' 86. $ (1)'(2)
bekezdése és a helyi önkormányzatokról szóló 1990' évi LXV. törvény 8. $ (4)
bekezdése ogybevetésével állította, ho8y a III.I. alperes atapító okirata megfelelt a
jogszabályi rcndelkezéseknek. Az I.r. alperes szerint iinmagában az nem minősül
törvényséItőnek, hogy a külön csopoÍ létrehozásáIól a fenntartó az alapitó okiratban
nem Iende]kezett. Egyébkéntsem az a releváns, hogy a III.r. alperes tÓrvényesen vagy I
töNénysé ően működött-e, hanem az, h(lgy a felperesek az iskolában a képességüknek
I
megl'elelő oktatásban részesültek-e

A

t'elperesek fellebbezési ellenkérelmükber' az elsőfokú ítélethe].)'benhagyását kérték
az Lr' alperes perköltség viseléséretörtérií ].öte]ezése melletL

A II' és III.I. alperesek

a Í'ellebbezésre észlevételeket nem tettek.

Fellebbezés hirányában jogerőre emelkedett az olsőfokú íté]etnek az I-V . és X.r.
1'elpelesek keresetét részben elutasító illetve a IX.r' felperest érintően a pert
megsziiDtető rcndelkezésa.( Prk- 228. $ (4) bekezdés ).

Az elsófokú

bÍróság a perben releváns t.nyállás feltáÍásfua széleskörű bizonyítást
folytatott le' és a tényállást helyesen állapította mel azza]., hogy a perrel érintett
esetben a III.I' alp9les iítal indított tanulócsopoIt nem minősült ,'kilencedik''
osztálynak, hanem egy olyalr összevont os:.tá]ynat, ahol az oda inínyított tanulók aZ
általános iskola különböző évfolyamaira járr ak.
felperesek old án beköVetkezett kfuosodást' fellebbezése
énő marasztalás ok.in kihatott a jogorvoslattal nern élő lI. és

Mivel az I.r. alpoles vitatta
az egyetemlegesen
IILr. nlperesre is.

Az elsőfokú

tö

a

bíróság ítéletébenfelhívott KóZokt. tY' 77. $ (3) bekezdése obj9ktív

Í_elelősségi alakzatot fogalmaz meg' minthogy a Vonatkozó rendelkezés szerint a
kfutérítésrca Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni azza\ az eltétésseI,hogy aZ iskola ...
a t'elelőssége alól csak akkor mentosül, ha bizonyítja, hogy a kfut a miíködési körén
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eső elháríthatatlan ok idéZte elő. Neln kell m9gtéríteni a káIt' ha azt a károsult
elháríthatatlan magata ása okozta'

AZ I.r. alpeles a

l'elpercsek szakértő által megállapított tanulási képességbeti
hiányosságait a IlI.r. rr1peres műkt'désénkíviil eSő elháríthatat]an oknak minősítette' A
másodfokú bíróság iílláspontja ezzel összefüggésben a következő. Az I-V . és X.r.
t'elpereseknél meglévő tanulási ZavaloLtélyqknek minósiilnek. E tanulási Zavalokat a
tiszaújvfuosi Pedagógia Szakszolgálat megállapította és kezelésiikre megfeleló

ajánlásokat tett a lll'r. alperesnek. A t'elporeseket éÍtséIelem abból ercdt, hogy a III.I_
alpercs e tanulási zavalok kezelésére ncm az ajáalásbtur írt lneÁqldélqk4! választotta,
h.rnem a_-TelpéÍe"_.e_k:l-l1er@o-lyzrn ils2lá) bdl, okta_rtá. ahol az alt<atmazorr mddszerek a
3nu]ási lnraÍ-Uk lere_B9?mt'nyinek elh4ítására' csökkentéséIe, a szánd?kóL cé] vagyis az I-V . és X.r. felpereseknek a többi ianulóhoz való fetziírkóztatása _
elérésérealkalmat]qnofyoltak. Alaptalarr az I.r. alperes azon éryelése, hogy a
kár1ifr aéaiT'lá]őssé'eipri'oema.itt'utat]tmokokletl
a felperesek tanuldsi
zavaÍaí'A Pedagógia szakszolgálat a feJperesek ríormál tantervd)de kiscsopoltos
oktatását javasolta- A tanulási zavarok kczelésére a nimiáIlaiitervű iskolátnak is
alkalmasnak kell lenniük, eÍe a pedagógusck megfelelő képzéssel kell rendelkezniük.
A felpereseknek a rendglkozésÍe iálló adatok szerint egyfajta csökkontett tananyagot
oktattak' amelyek pl. az I'r. felperes esetében leh€tetlenné tették a felzfukóZtatást' de a
többi Í'elperesnél is az ún. normál osztályba töIténó visszahelyezésnél nemcsak a
felpereseknek' de magánlrk a III.i. alperesrrek is a fokozott eló1'eszÍtését igényelte. A
Ii. és lII.r' alperes nyilatkozta' hogy a Í'elperesek vonatkozásában egyiajta
l-elzáriiózatási programot kell végrehajtar'rl '' - Ennek a felzrirkóztatási proglqT!ák- a
__
II. és III.I- alpeÍes atal is elismelt - qzl4!:sryqEe-ic44lq. b_osü-TE]pt'*9
azt a színvonalú oktatást, amíe a III.r. a]peres többi
meskü1ön
ítpe'"s at'"t r.5'tatottGlza'to't"tis
k;"t"i;
belül a tanulási zavarok kezelése megoldható, vagyis ez elhiiíthatatlrur okkónt nem
szolgálhat ru alperesek felelősségének kimentéséIe. AZ e]sőfokú bíúságítélete
taÍtalrnazta, hogy a III'I' alperest esetle8 jó szrindék és segítókészségvezette ennek aZ
ö\srcvonL os/tál}nak a megnyitásdval. EZ
yt a másodfokú bíróság sem
tesZi vitássá, azonban ennek éppen a kj

"gyuffiaor;i] r'.gr

Sérelmezte az I.r' alpeles azt aZ elsőfokú ítéletimegállapítást' hogy a t'elpeleseket
képzetlen pedagógus oktatta. A perben rendelkezésle álló adatok szerint a t'elperesek
osztályát oktató pedagógus az első oktatáJi évben még a gyógypedagógiai főiskola
másodéves hallgatója volt' Ebben aZ elsíj olitatási évben a felperesek pedagógusa nem
télelt meg a KöZokt. tv. l27. S (6) bekezdésében szabályozotl követelménynek, így az
elsőtbkú ítéletimegállapítást e körben az I'r. alperes alaptalarrul ki1bgásolta.
Egyébkéntpedig aZ alpelesek az egész |er folyamán nem bizonÉották, hogy a
felpelesek tanifua me8szelezte azt a peda8ógiai képesítést,ami mellett az á]talános
iskola eisótó'l hetedik osZtályáig toljedően taníthatta a gyormekeket.

A KöZokt.

tv.102. $ (2) bekezdése szab,á]yozza a fenntaltói irányítás részelemeit és
ezek köZött sorolja Í'el, hogy a fenntartó ellenőrzi a köZoktatási intézmény '''
nűködésének törYényességét I c) pont ], Jóváhagyja a nevelési-oktatási intózmény
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foglalkozási, il]etve pedagógiai proglamját, valamint sze ozeti és rnűködési
szabályzatát I e) pont ], értékelia nevolésj-oktatási intéZményfogla]kozási, illetve

pedagógiai programjában meghatározott fe]adatok véglehajtását, a pedagógiai-szakmai
munka eredményességét [ 0 pont ]. Es hlbJr u Közokt. tv. 1oó' $-a folvrÍin a Í'enntartói
iIiínyítás ngm séIületi a nevelési-okatasi it tczmeny szakmai önálJóságiÍ. az lrLtézmény
szakmai döntési hatásköIeit, a 1'enntaItókn 1k aZ észlelniük kellett yo]lna az ellenőzési
funkciójuk megt'elelő gyakorlása melletl' hogy a III.I. alperesnél éVeken kelesztül
t'enntartottak egy olyan osztályt, ahol aZ oktatás-nevelés módja, színvonala
arra, hogy az oda Í'elvett gyerekek számára normríl általános iskolai tantervne
megfe]eló tananyag elsajátítását biztosítsa, sőt a szríndékoltcélla] szemben az itt tanul
gyerekeknek többiekiez yíúófelzáÍkl')ztatása helyett, további l9szakadás
eredményezi.

Az l. és II.r'

alperes ellenőrzési köklezcttségének e]mulasztása.

az ir,inyitol

kötelezettsé8 nem mo8feleiő gyatorlása az a jogellenes magatartás' ami a etk. 3+e.
$
(1) bekezdése szerinti klírtéítésifelelősségriket megalapozza'
I

A

felperesek jelen másodfokú eljfuás tár:jyát képezően nem vagyoni krírosodásuk
me8iílapítását kéÍék.A nem vagyoni liá!:térítésoka valamely személyiségijog
séIelme. Bár ezt sem a keleset, sem az elsőirkú ítéletkonlÜétan nem hatáfozta me s. d,é , t r
a l'elpelesek oldalán a nem vagyoni kárt 1_Ptk' 7ó. $_ábdn szrbályozott rratralyos
/| l
me-gk!]önböztetésük idézlq elő. Ez a hátán.l_@
,i
'
att egyébként sem taxativen felsololt séIslmek közé.

{'L.]''-A Közokt' tv. lo. $ (2)

bekezdése .enolmében a gyelmek, illetve a tanu]ó
( t t]v szemelyiségér. emberi meltóságát ós jogait tiszteletben kell tartani. E $ (3) bekezdése
szerint a gyenneknek, ianulónak joga' hogy képességeinek, érdek]őrlésónek,
1; ,' aLlottságainak megfelelő nevelésben és o(t4tásban részesüljön, képességeihez mérten
tovább tanuljon I a) pont ]; ÍészéÍeaz ái amr és helyi önkormányzati iskola egész
r&1' pcdagosiai
proglamjában és tevékenységébr:na tanítás soriín a tájékoztatás nyújtása és
\
aZ ismeretek közlése tiíIgyilagosan és többoldalú módon történjék I c) pont ]. AZ IVIII. és x.I. Í'elpereseknek ezen KöZokt. t\-ben szabályozott jogai séÚltek és 9záltat
valósult meg hátányos megkiilönböztctésü} '

A

személyiségi jogok mogsértése megvaiósult, ez a_&'!4.-!l!IE\g1!ig-9J_pontju
alapján is indokolttá teszi a nem vagyoni krír megtórítéüe kötelezés! a Ptk. 339. s
alkalmazását a III. I., a Ptk. 349' $ (1) bekezdós folytán a Ptk. 339. $ alkalmazását aZ III. r. alperes vonatkozásában.
,4.z eltéIójogalap aZ atperesgk egyetemleges mara54qlásrinak nem
4kldálya.

AZ elsíi1bkúbíróság a nem vagyoni kár iisszegét a felperesek módosított keresete
szerint állapította meg. Az l.I' alperes fellebbezése aZ összegszerűséget nem érintette'
Nem volt olyan ok, ami alap]án az elsőfoki bíróság által lényegében a Pp. 206' $ (3)

bekezdése szerinti mérlegelésselmegál]apított nem vagyoni kír i'sszegét módosítani
lehetett volna' Az I.r. alperes fellebbezésébrln felvetette a kármegosztás alkalmazását.
A felperesek oldalán beköVetkezett nem vígyoni kárt illetően nem állapítható meg,
hogy ennek milyen hányada osett a1Ta aZ i(lőIe, amikol aZ ]-I. alperes még nem volt
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isko]aÍ'enntartó, ezért aZ elsófokú bíIóság
helyesen alkalmazta a
bekezdését, vagyis a köziisen károkozók egyetcrr
eges -.'"'riJa.ai

Ptk.
' '^ 344. $

(1)

{ldpta]cnul seIclmczte aZ ]'I. alDeres, hog,/ a kamat1.izetési
kötelezettség tekint9tében
az clscífokú.bíróság tülterjeszkedett
r.*i,.,i r',",.i'.".

;l#':i';;il:il;}:l;:,Tl

"
vonatkozásában 2001. január 25. napját(
a to-enyes tániai

áioir#-ur', ter,". a
meg és
:'::::l.:'.H'i'::.:,++:;J+'s:4'l4-!qLl49rkorLiunoirt*Gir,"i#ozzak
lÍlcIr az elsntottl lte]et e törvdnvi előírásnak
- az idóköZbeni útozást is figyeteirbe
véve - megÍ'ele]t' az elsőfokú úí.o.ág
;;;#;"1; 'alpereseket

késedelmi kamatban is.

-"g"]opozot;-

a

A t'ellebbczés ugyan kitéÍarra, hoga a Í'elperesek vagyoni
kríra nemcsak idő e]ótti, de
azt nem is biz'n\ilUtták' Tenvszerujen a
!_ rolytat,.,tt i1i""viiarr
-v"g nem laíalmaz
arJalot. hrrgy a lelpererel családja. rc'rzeió1
;;;;Bi''';;erva]la]ás
vált
szükségesséa telzáÍkóztatás ér<iekéberr'A -iy;"
tf.íu'u uoi"j*o"o
Iendelkezós fellebbezés hiánvában,jogerőr:
""g';;i'
u'ilá*orot,l "rut*ito
ui.urag
nem é nthette. Az elutasító iendelÉe'-e' u'nn"-.rt"Z"tt,_ls;;;
Jupuli, r''o-7 *j'J#i]| vagyoni kífa
még nem következett be.
A másodfokú bíróság szükségtelennek mii,,jsitette
arrnak vizsgálatár,
hogy a ll. és III.I'
-;_;;;,
alperes részérűlmilven költsés meIlel| liiíénik(
löné;;
a l'elperesek
lélZarkoztalá\a. AZ ing\enes lorótrura' .,ti.iil
j.g"'kBuott
i.rp.*i.'Lit
,*a. hogy
az életkoruknak megfelelő

osztálvban töIt, nd l"lllulásuk kel"tel",n
efut"to ottota.i
neve]ési módszerckben részesüienek,
;il;l;;;;bói'""'.iao
i'a'.aoyot
kiküszöbti]éséhez szukséges anyagi tehe. l"lp";;"k_;;;;tk;;;'"ai*"tiro-lo".
".;;k
"
Mindezen indokok alapján a másodfokli bitóság
az elsőfokú
's "iii" bíróság ítéletétfigyelemmel a Íéllebbezéskor]átaira
ep.'zsl
o"t"""o,*
helybenhagyta azzal a pontosítással, hL,gy a'retperes"f
",*u"
keresetűkhöZ
viszonyítva az elsőfokú ítéletszerint i' íe"'r.g"r'.n -i"tt__p"iffi"r"t,
""' ";;;'
u
pelköltség megíílapításrínálcsat a
""e.t
ftl. 81' i (1) be[e;J;s;;.t

"

. "

A mávdfokú eljárássa] felmerült képviseleli költseget

"'üií""i'"o'

- teljes pelvesztéséIe tekintettel

:'"|jJ:;
s{2.)
c\ /9' Q l ! |Jl,:.9-.|,:^.:":,|"o,ánazl.Í'al'.'c.köielesaf;io.;;;i;;;;Pp'75
) beke7clese alapján mePléíleni. AZ
l.r. alpere\t az t99O. évi XCiIl. torvény
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Dr. Tölg_Molnrír LrÉszló sk.
a tanácii

Dr. Madarrísz Anna skelőadó bíró
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Dr. Czukorné dr. F'arsang Jurlit sk.
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