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Az Egyenlő Bánásmód Hatóság az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány
közérdekű igénytérvényesítő
kérelmezőnek(1093 Budapest,Lőnyaí u. 34. IIU21.) a dr.
Vaskó Ügyvédi Iroda áIta| kepviselt Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440
Tiszavasvári,Yároshátzatér
4.) ésTiszavasvári Általános Iskola (4440Tiszavasviári,Ifiúság
u. 8.) eljárás alá vontakkal szembenaz egyenlő banásmód követelményének
megsértése
miatt előterjesztettkérelmetárgyéhan
lefolytatotteljárásbanaz a|áhbt

HATÁRoZAToT
hozta:
A hatóság megállapítja,hogy TiszavJsvári Város Onkormán yzata, mint fenntartó és a
Tiszavasvári Altalános Iskola megsértette
az eglenlő bóndsmód követelményét
azza|,hogy
a Tiszavasviíri Altalános Iskolában iskolai egység, illetve osztályok szintjén*elnikpl.
kisebbségh
ez tartozásalapjanjogellenesenelkíilönítettea gyermekeket.
Az Egyenlő BrínásmódHatóság elrendeli a jogsértő állapot megszüntetését,
valamint
jogsértéstmegállapító jogerős és végrehajtható határozatának 6 hónapra történő
nyilvánosságra hozataltát _ a jogsértők azonosításáltoz szükséges adatok kivételével
anonimizáltan _ a www.egyenlobanasmod.hu
című honlapján, a jogsértő önkormrányzat
www.tiszavasvari.hucíműhonlapjénakkezdőoldalán,valamint a jogsértőönkormrínyzatés
iskola hirdetőtáblájrín.
A jogsértőállapot megszüntetése
erdekébena hatóság az e|járásalá vontakatresely-"sy"e4-o-qsi
intézkedési't,erY elkészítésére
kötelezi, amelyet a határozat kézhezvéteGtőlszrámitott 6
""
belül-kötelesek a hatóságnakriregktildeni.Az esélyegyenlőségi
intézkedési
tervbeil*
59*po''
'u etjénásalá vontaknak meg kell hatrározniuka jogsértőállapot megszüntetéséhez
szükséges
intézkedéseket.
Az eljrírásalá vontak az intézkedésiterv elkészítéséhez
és az intézkedési
tervben foglaltak végrehajtásához.pedag.9gi.a.i
irri!érygnv,szakéttővagy
:z@q.L-9zg|'gá.|JatQ
más szakmaI szervezet közreműködéítr[óTi'iöJér Eénfr e venni.
A hatóság kötelezi továbbá az eljárás alá vontakat, hogy az eséIyegyenlőségi
intézkedési
tervbenfoglaltakata 20l0l20|1-es tanévtőlfolyamatosan,legkésőbba-2911l4J2:es t.anéy
végre.Az esélyegyenlőségi
intézkedési
tervben foglaltak végrehajtásétró|
az
*s-'gt'ajtsák
eljárás alá vontaknaklegkésőbb2011. szeptember30. napjáig kell írásbannyilatkozniuk a
*.--*--?
hatóság felé.

Ahatározat ellen közigazgatási eljárás keretébenfellebbezésnekhelye nincs.
A határozat bírósági felülvizsgá|ata a kézbesítésétő|
számitott 30 napon belül kffio;
Fővárosi Bíróságnak cimzett, de a Hatóságl1á|3 példánybanbenyújtottkeresettel.
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A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatá|ya, azonban a
keresetlevélbena döntés végrehajtásánakfel fiiggesztésekérhető.
A vizsgálat során 10.800 forint, azaz tjzezer-nyo|cszáz forint eljárási költség merült fel,
melyből 5.400 forintot' azaz otezet-négyszázforintot Tiszavasvári Város onkormánvzata.
5.400 forintot, azaz ötezer-négyszátz forintot a Tiszavasvái A|ta|ános Iskola ktitáes á
határozatkézhezvéte|étő|
szÍmitott30 napon be|i| az Egyenlő Bánásmód Hatóság 10032000002884 l 3 számu számlájára történő átutalással megfi zetni.
A kötelezett késedelmi pótlékot köteles ftzetni, ha a pétufizetési kötelezettségének
határidőben nem tett eleget. Ennek mértéke minden
nap után a felszámítás
j egybanki alapkamat kétszeresének3''upta.i
időpontj ában érvényes
65-öd t észé.
I ndo ko lás
Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány, vagy
kérelmező) kizérdekrÍ igényérvényesítés
keretében kérelemmel fordult á tratósagnóz
.
.
Tiszavasvári Város onkormányzatáva| (továbbiakban: onkorm ányzat) és a Tiszavasvári
Általános Iskolával (továbbiakban: Iskola) szemben. A kérelem szerint eljárás alá vontak
megsértettékaz egyenlő bánásmód követelményét kb. 350, pontosan azónban meg nem
batározhatő számu roma gyelmekkel szemben a közoktatás területén.Kérelmezó szeint a
sérelmezettszegregáció' jogellenes elkülönítés az Iskola épületei közötti szinten több éve
fennáll és az onkormányzatnak egy a|apítváwtyal megkötni tervezett közoktatási
megállapodása az egyenlő bánásmód sérelmónek közvetlen veszélyéteredményezí,míve|
fenntartanáezt az állapotot.
A beadvány |eírja a fennálló he|yzetet, mely szerint Tiszavasváriban az Iskolának három
iskolai egysége működik. A ,,Kabay'' épülete a település közepén helyezkedik el, ide
legfeljebb évfolyamonként|-2 cigátty gyermek jár. A,,Vasvári'' épüietea ttiai telephez közel
helyezkedik el, gyakorlatilag homogén cigányiskola. A ,,Pethe'' Ü alakú ffiépileténekegyik
szélmyában 5 cigány osztá|y működik, a másik szárnyban csak nem roma gyermekek
tanulnak. A fbépület mellett található ,,zö|d iskolában'' és a ,,kis épületben'' csak roma
tanulókat oktatnak. A beadvány szerint mind a Vasváriban, mind pedig a Pethébentanuló
gyerekek szülei ragaszkodnakaz adottiskola épületébentörténő oktatáshóz, ennek elsődleges
oka a ftldrajzi közelség. Ugyanakkor kérelmező álláspontja szerint a szülők meggyőzhetőek
lennének,hogy iskolabusz igénybevételével
más épületekbejárassák gyermekeiket.
A fennálló állapotot módosíthatja az onkormányzat közoktatási megállapodás tervezete,
amely a Pethe épületeibenoktatott roma gyerekeket (a Pethe kis épületéiovóaava alakítva) a
Magyarország Magiszter Alapitvány ingyenes haszná|atába adott részben helyezné el. A
kere|mező Alapítvány tudomása szerint az a|apitványi intézménykialakításával kapcsolatos
tájékoztatáS nem volt teljes körű, illetve annak során megtéveszthettéka szülőket,
tapaszta|ataikszerint ugyanis a romák többsége fél a kialaku|the|yzettől, kétségeikvannak. A

szülők köztil már mintegy 200-an a|áírtakegy iratot, úgy nyilatkozxra,hogy szívesen jératnák
egy esetleges alapítványi iskolába gyermekÍiket. Az Alapítvány tudomása szerint a Pethe
ffiépületénekegylk felébe (az aIapítványi iskolai részbe) csak romák jétnlrának,míg a másik
szétmybatöbbségébennem roma gyermekek járnának.
Az Alapitvrányelőadta továbbá, hogy munkatársai jelen voltak a beiratkozásnál, ahol nem az
epületek közötti választást regisztrá|ták. Az
egyes kéryzésiformák, hanem a kiilönböző
Alapítvány az etnikai adatokkal kapcsolatosan előaőta, hogy azokat munkatársai
percepciójára, szülők éshelyi önkormányzati tisztségv.iselőkelmondására, valamint az iskola
ígazgatőjától kapott tájékoztatásra alapítja, valamint, hogy ezen etnikai adatok országosan
ismertek. Kérelmező indítványozta Ledmiczky Mónika Zsuzsanna és dr. Budai Zo|tán
tanúkéntimeghallgatását.
Kérelmező csatolta a Tiszavasvári Varos onkormányzata á|ta| 2007. évben készíttetett
Közoktatási EséJy'egyenlősjgr'-HelJF-elelem7és-.e1nevezésűdokumenfumot. Ebből kiderül,
hogy 2006. október végén a roma lakosság összlétszáma 2.346 fo volt, ami a varos
lakosságiínak,t7,5Yo-a.A dokumentum szerint a Pethe és a Vasvári iskolai egység melletti
telepeken élnek a romák, ott magas ahátrányos és halmozottart hátrányos helyzetu tanulók
aránya (továbbiakban: HH ésHHH). A Kabay iskolai egységbenaz előbbiekhezviszonyifua
a\igtalá|ható HH ésHHH gyermek. A HH gyermekek aránya a Kabay egységben3|,4Yo, a
Pethe egységben63,90Á,a Vasvárib an 43,4Yo.A HHH gyermekek aránya a Kabay egységben
5,5yo, a Pethe egységben46,|yo, a Vasvári egységben28,7yo.A helyzetelemzésmegállapítja,
hogy a teljes Iskola vonatkozásában minden évfolyamon vannak olyan osztályok, ahol a HH
tanulók aránya |00oÁ, míg a-többi osztályokban ennéljóval kevesebb vagy alig van. Emelt
szintti, illetve kéttannyelvűoktatás a Rethe és a Kabay..egységbenvan, de csak azokbarl az
osztályokban, ahol nem magas a HH tanulók arátnya.osszességébena HH tanulók 17Yo-a,
míg a HHH tanulók mindössze 4,4%o-aveszi igénybe az emelt szinhi vagy kéttannyelvű
oktatási formát.
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Noha a Kabay egJ-sjÉgl3jrol9k7Z,-6lq439szrésztffie1tszintil.akJa!ésban, a HH tanulók
a HHH tanulók körébenpedig44%.
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Kérelmező ezen felül csatolta még az onkormrínyzat és a Magyarországí Magiszter
Alapítványközötti közoktatási megállapodástervezetét,valartint a többek között az Iskola
fenntartőiátadásárőlszóló 57l20O9.(III.31.)Kt. számúoK. Határozatot.
egy részének
A hatósága kérelemalapjráneljarástindított,felhíwa az Iskolátésaz onkormányzatotérdemi
nyilatkozatabecsatolására,mígaz A|apítványta kérelemadatainakkiegészítésére.
Az A|apitvrínyhianypótlásra adott válaszéhankiernelte,hogy a Magyarország1Magsszter
használatbakapja, de a központi
Alapítvrányugyan a Pethe iskolai egységösszes épületét
épületbentanuló nem roma gyerekek oktatását vá|tozat|anhelyen kívánja megoldani úgy,
hogy a nem roma gyerekek nern válnak az alapíwányi iskola tanulóivá. Ennek nyomán _
figyelembe véveazt is, hogy fudomásaszerint csak roma szülők nyilatkoztak ugy, hogy az

alapitvÍny fenntartású intézménybe járatnék gyermektiket _ az Alapítvany szeint az
alapítványi iskola tanulói k'lzáró|ag romák lesznek. Nyilatkozatuk szerint továbbá az
alapitvány iskola létrehozása azért kÍilönösen sérelmes, mert a jelenlegi szegregációt
konzervá|ja,intéz;nényesiti (az új iskolában csak roma tanulók lesznek).
Az onkormányzat képviseletébeneljáró dr. Vaskó Ügyvédi Iroda elsődlegesen kérte a
hatóságot, hogy az eljárást szüntesse meg, mive| az Alapitvány nem minősül az egyenlő
bánásmódró| ésaz esélyegyenlőségelőmozditásárő| szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.)
alapján társadalmi ésérdek-kepviseletiszervezetnek, így nern jogosult azEgyen|ó Bánásmód
Hatóság előtt közérdekű igényt érvényesíteni,nem illetik meg az ügyféli jogok. Az
onkormányzat országos lgazságszolgáltatási Tanács Hivatalának névjegyzéke alapján
kialakított álláspontja szerint az A|apitvány cél szerinti besoro1ása,,szociáIis tevékenység''és
nem.,jogvédő tevékenység''.
Az onkormányzat ezen tulmenően kérte a hatóságot annak tísztálzásárais, hogy a kérelmet az
Alapítvány részerő|a|áírő szernélyrendelkezett-ekepviseleti jogosultsággal.
Másodlagosán az onkormányzat kérte, hogy a hatóság utasítsa el a kérelmet, mint
megalapozatlant.
Az onkormányzat nyilatkozatiíhoz csato|ta a 2009. május 4-i rendkíviili képviselőtesttileti
ülés jegyzőkönyvét, melyben a kepviselőtesttilet elfogadta a közoktatási megállapodást. Az
ülésen az Alapiwányt képviselő dr. Budai ZoLtán kifejtette, hogy a közoktatási megállapodás,
egy szegre gá|t tntézményal apítvány kézbe adása ésfenntartása j o gsértő.
A nyilatkozathoz csatolt, az onkormányzat fenntartásában működő óvoda és az Iskola
átszervezésérő| Kapornai Judit közokÍatási szak&ő á|ta| készített szakffiői vélemény
megállapítja,hogy a településlegsúlyosabbproblánája a cigányság helyzete. Noha a szülőket
mind 2007-ben, mind 2008-ban tájékoztatták a tanév indítása előtt az Iskola pedagógiai
programjánakkiná|atáről, az iskolaváiasztás többségébena lakóhelyhezkozeli elhelyezkedés
alapján történt. A szakértő az a|apiwétnyi iskola megszervezésétjó irányú törekvésnek
tifulálja' megállapítva, hogy a fennálló szociális problána megoldása (az integráció) fulmutat
egy nevelési-oktatásiintézménykeretein.
A szintén csatolt 1O12OO9.(III.26.) CKo szrímú határozat szerint Tiszavasvári Város
Kisebbségi Önkormán yzata egyetértettaz Iskola átszervezéséve|.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyulés Elnöke 2009. március 31-énkelt levelében a
helyi önkormányzatok'ről szóló 1990. évi LxV. törvény és a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény figyelembe vételévelolyan szakvéleménytadott,amely szerint az Iskola egy
részénekfenntartói átadása nem kifo gásolható.
A dr. Vaskó Ügyvédi Iroda által képviselt Tiszavasviári Általános Iskola a fent leírtak a|apján
2009. július 20-án kelt levelében _ az Alapítvány ügyféli jogát, valamint a kérelmet a|éúrő
személy képviseleti jogát megkérdőjelezve _ szintén elsődlegesen az eljárás megszüntetését
kértea hatóságtól. Azij;gy érdemébena nyilatkozatban előadták, hogy a kérelem álláspontjuk
szerint mega|apozat|an, ezéft kértékannak elutasítását. Az Iskola nyilatkozatában tanúként
kértemeghallgatni Ha|ászLászIőt,az Iskola ígazgatóját' így törvényes képviselőjét,valamint
Rozgonyi Attilát, az onkormányzatpolgármesterét,igy törvényes képviselőjét.
A nyilatkozat elismeri, hogy az Iskola egy komoly szociális gondokkal ktizdő település
oktatási intézménye, amely három korábban önálló intézmény (Pethe, Vasviíri, Kabay)
összevonásáva| 2007. július l-én jött létre. A 2008l2009-es tanévbeÍLaz Iskolában 64
osztályban 1388 gyermek tanult. Ezen belül a Kabay egységben588 fóből |75 fr HH (30%)'
59 fő HHH (lo%), a Vasviári egységben2|2 főbő| 15] fo HH (74%), |02 fő HHH (48%o),
a
egysegben58& fbbő1'410fő HH (70%),353 ft' HHH (60%).
-|ethe

leírását
A nyilatkozat tartalmazzaaz egyesiskolai egységekinfrastrukfurális.ellátottságának
gyakorlatilag
szinten,
megfelelően
felszereltek.
az
egységek
azonos
is, e szerint
magyarnyelvű roma kisebbségioktatásfolyik'
Az Iskolaegyesosztályaibana szülők kérésére
gyerekek
kisebbségivagy nernzetiségibovaÁrtozását.
Iskola
nern
tartja
nyilván
a
az
azonban
Az Iskola nyilatkozott a HH és HHH tanulók nyilvántartásának rendjéről' valamint
a hatóságot, hogy nem érkezettmég paÍLasza szülők részero|az Iskola etnikai
tá$ékoztatta
viszonyaitilletően.
A nyilatkozat szetint a Pethe egységtelephelyeinek a Magyarország Mqg1,94:9,-t'4-IqpíLY11tJ
nélkÍilihasználatba adáséraazértkerült sor, mert az a|apitvényiiskola
részére
történő térítés
modell''-urograr'rx{.Jeginkáb.b
áIta|k'tná|tkomplex ,,é&tp4brg
=aPglh.gegységközeleben élók-*
_
modell bevezetése amely kiilönös hangsúll szentel a
Az éIetpáIya
kívanJák
'ieény.!e."v..e1gu*
*feIzárkőztatásra
_ azértindokolt, mert a HHH tanulók jelentős részekomoly lernaradással
érkezik az általános iskolába. A fent említett célok elerésere az Önkormtínyzat a
oktatásimodellbennem lett volna képes.
hagyomrányos
Az a|apítványiiskola működésérőlésa közoktatasi megállapodástervezetéről7 főrumon az
kaptak.Valamennyi forumonjelen volt a CKÓ képviselője
összes tanuló szülei táqékoztatást
megállapodás
tervezetétaz onkormányzat honlapján társadalmi vitára
közoktatási
is. A
bocsátották.
Az Iskola az egész településre kötelező felvételt biztosító intézmény,körzethatára
Tiszavasvári Város közigazgatási területe. A beiratkozás során a szülők nem iskolai
egységekbeíratják gyermekeiket, hanem kepzési formát választanak. A kepzési formrák
iskolai egységekközötti elosztásaaz igazgatőkompetenciája.Minden gyermekolyan kepzési
formába kerül, amilyet a szÍilők választottak _ tapaszta|atokszerint a szülők a lakhelyhez
közeli egységet vá1asáanak. Az bkola álláspontja szerint a szülők joga, hogy
megváIaszthassiík,gyermektiknek milyen kepzési formát kémek, e jogot nem lehet tőlük
elvonni.
A kerelemben leírtakra reagálva az Iskola utal arta' hogy abban összemosódnak a
valamint ismételten kifejti' hogy nem vezet
tényállítások és a véleménynyilvránítások,
nyilvantartást a tanulók etnikai hovatartozásáról. Erre is tekintettel megalapozatlannaktartja
velük etnikai adatokatközölt volna,
azt,hogy az onkormányzatvaEy M Iskola részéróIbarki
cigany gyerek''elkiilönítéstis,
illetve az A|apifuányá|ta|alkalmazott,,cigánygyerek''''Ílem
mivel aÍTasem a gyermekek'sem a szülők nem nyilatkoáak.
Az Iskola álláspontja szerint mega|apozatlan,pusztán az Alapítvrány munkatársainak
nem tényekenalapul az apanasa mely szerint az alapíwényiiskoláról szóló
meggyőződésén,
a szülőket, va1y a romák
tajékoztatásnem volt teljes körű, annak során megtéveszthették
többségeféla kialakulthe|yzettől.Mivel ezen utalásoknem jelölnek meg konkrétfonást, az
ellerrbizonltás nem is lehetséges.
Az Iskola érdeminyilatkozatában leírja, hogy nem tanúsítottsem szegregáciőt, sem más
jogellenes magatartást, a Magyarországi Magiszter Alapítvrínnyal megvalósított
kérte a Magyarországs Magiszter
együttmriködéseis törvényes. Ennek megerősítésére
meghallgatását.
Alapítvránykepviselőinek tanúkénti
leíró ábrát,valaminta 2008/2009-es
Nyilatkozatáhozaz Iskola csatoltaa szervezetifelépítését
június
2009
.
1
5
hatályo
s
táblánatot.
vonatkozó,
osztá|ylétszámokra
-én
Az A|apitvány 2009.július 30-án kelt levelébencsatoltaAlapító okiratát, mely szerint az
megteremtésea
Alapítvany céIjaíközött szerepel az integráció és az eséIyegvenlőség
gyermekek szátmára, illetve a harc a diszkrimináció ellen (4. pont). A közhasznú
között szerepel az ernberi és állampolgari jogok védelmeés a hátrányos
tevékenységek
(5. pont).
elősegítése
he|yzetucsoportoktársadalmiesélyegyenlőségének

Az A|apítvány nyilatkozata szerint a Kapomai Judit által adott szakértői vélemény nem
elemezte az ,,Esély a jövő&,'
komplex program tartalmi elemeit, pusztiín tervekre,
elképzelésekreésfeltételezésekreepített.
A Tiszavasvái Clgány Kisebbségi onkormányzat szerepérevonatkozóan az A|apítvány utalt
arra, hogy ellentétesnyilatkozataik fenyében nem ismert a pontos véleményük az iskola
fenntartói jogainak átadásárő|. A CKÓ 2}O9.január z|-en dr. Budai Zo|tátnak kifejtette az
alapítványi iskola létrehozásával, illetve az Iskola jelenlegi szegregáciős gyakorlatával
kapcsolatos aggályait, majd 2009. február I9-én a Roma Polgárjogi Mozgalom SzabolcsSzatmtír-Bereg Megyei elnöke levelet intézett e tárgyban az oktatási és Kulturális
Minisztérium Roma Integrációs Főosztályánakvezetőjéhez. Ugyanakkor a CKÓ fent említett
hatétrozatával,valamint a2009. május 4-i szavazáson leadott voksaival egyhangúan támogatta
az a|apitv ányi iskola |étrebozata|át.
Az A|apitvány á|ta| említett, az oKM Roma tntegrációs Főosztályának vezetőjéhez intézett
levél szerint (melyet 29 szeméIy a|áirt) a magyar és roma gyerekek kíilön tanu|tak, az
a|apitvány iskola |étrehozásáva|ezffi' nem értenekegyet.
A nyilatkozat végsl|utal arra, hogy Rácz BéLa az Alapítvrány munkatársa ) ezen eljrírásban ő
kepviseli a szerv ezetet.
A hatóság a tényállás felderítéseérdekében2009. szeptember 9-énNyíregyházán trírgyalást
tartott.
A tárgya|áson dr. Vaskó LászIő eljrírás alá vonti ügyvéd kérte, hogy Rozgonyl Attila
polgiírmestert és Ha|ász Lász|ő ígazgatőt a hatóság tanúként és ne eljarás alá vonti
képviselőkénthallgassa meg;aminek a hatóság hell adott.
Rlácz BéIa, az Alapiwány képviselőjencsatoltameghata|mazását és előadta, hogy a korábbi
nyilatkozataikban leírtakatfenntartják, kértea hatóságot, hogy Tiszavasvári egészközoktatási
he|yzetét vizsgá|ja meg 2004-ig visszamenőleg, kÍilönös tekintettel az á||ításuk szerint
szegregá|t oktatást folytató Pethe Ferenc iskolai egységet.Elmondta, hogy az Alapítvány
munkatársa részt vett a 2009. szeptember l-i évnyitón a Kabay iskolai egység epületében,
ahol a Kabay és a Vasvári egység tanulói vettek részt. A Vasvári egység tanulói köZül
ugyanakkor megállapításuk szerint csak a nem roma származásttak voltak jelen. Kérelmező
képviselője személyesen is beszélt roma szülőkkel, akik közül volt, aki elmondta, hogy
többlettámogatás ígéretévelkívrínták rávenni őt, hogy gyermekét az a|apíNányi iskolába
írassa, noha ezek a tátmogatások a 3H-s stáfuszra tekintettel mindenképpen járnak a
gyermeknek. Ezétt az Alapítvány feltételezi, hogy a szülők nem kaptak megfelelő
tájékoztatást a beiratkozást mege|ózően, a fo|drajzi elhelyezkedés alapján hozták meg a
döntésüket. Az Alapítvány összességében nem |átja biztosítottnak azt seln' hogy az
alapítványi iskola Létrehozata|ávalmegszűnne a szegregáció.
Dr. Vaskó LászIő ügyvéd kifejtette, hogy álláspontja szerint az A|apitvány nem jogosult a
hatóság előtti közérdekű igényérvényesítésre,
mivel Alapszabályában céljai között nern
szerepel a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének
elősegítéseva1y az
jogok
emberi ésállampolgári
védelme.Kifejtette, hogy sern az onkormányzat, sem ÍLzIskola
nem vezet nyilvántartást a tanulók etnikai hovatartozásárő|, álláspontja szerint 'ezt ktilső
jegyek alapján nem lehet megállapítani. Utalt arra,hogy Tiszavasváriban csak egy általános
iskola van, minden szülő oda íratja a gyermekét.Kérte,hogy az Alapítvrányjelölje me9 azon
szülőket, akikre kérelmébenésbeadvrányaiban,nyilatkozataiban hivatkozik.
Kérelmező képviselője előadta, hogy a kulturából, öltözködésből,
nyelvhaszná|atbő|
következtetnek arra, hogy a Tiszavasvári Széles és Keskeny utca áIta| határolt tertiletet oláh
cigány emberek lakják. Elmondta, hogy a szülőkkel folytatott beszélgetésekkorfelmerült
tanúkénti meghallgatásuk, de ők úgy nyilatkoztak, hogy nem kívrínnak az e|járásban
szerepelni, mert félnek.
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Eljárás alá vont képviselőjeelmondta,hogy tudomása szerint a M4gyar-ors7ág-Ma.gr.s-zte'1
a'rra vonatkozőan, hogy mel/k szülő kívránj9a1apítypn'.y1.
"y,éez'e!t.fslmérés1.
'*-{.].qpjtv.ií.n'y
iskolába íratnigyermekét,valamint az onkormrányzatszervezettforumokat,ahol tájékoztatta
a szülőket. Előadta, hogy a szülők nem iskolai egységet,
hanem tagozatotválasztottak,noha
elismerte,hogy a választás a|apjaaz iskolai egységfo|drajzíközelsége volt. l.lláspontja
szerint a szülőt nern lehet korlátozni abban a jogában,hogy megvá|assza,milyen tagozatra
iratjabe gyermekét.
A hatóság a tárgya|ásontanúként
hallgatta meg Kapomai Judit Mária tanút,közoktatási
szakértót, aki szakér1rőivéleménytkészitett 2009 márciusában a Tiszavasvári Város
onkormányzata fenntartásábanműködő óvoda ésáltaltánosiskola átszervezéseről.A szakértó
járta be a tagintézményeket,
előadta,hogy a szakértőivélemény
készítésekor
személyesen
ott
rossz állapotokat ta|á|t,foteg az óvodában. A tanúszám szeint nem fudta felidéznt,hogy az
Iskolábanmilyen volt az etnikai*é^y,de elmondta,hogy beszéltaz igazgatőval,hogy milyen
módon próbáltak egyeztetrua szülőkkel, hogy ne csak a lakhelyükhözlegkőzelebb eső iskolát
válasszák.Tudomásaszerinta szülők ragaszkodnaka lakhelybezkoze|iiskolríhoz.A szakértő
az a|apitvány iskola programjátnem tudta teljes egészében
megismerni,egyes műkcidési
dokumenfumokakkor mégnem is álltak rendelkezésre.
Az alapítványiiskola létrehozását
egy
próbálkozásnak ártja az Iskola ésaz Önkorményzat
kétségbeesett
vezetőségerészéről,hogy
megoldásttaláljon a helyzetre.A tanúeljárás a\á vontak kepviselőjénekkerdésereelőadta,
hogy az onkormányzatésaz Iskola ezentörekvésejó irányí,jobbítószandékritörekvésvolt,
a szakéftőivéleményben
előírt feltételekteljesítése
eseténa programnyomiínbiztosanjobb
helyzetbe kerülhetnek a HH/F{HH gyermekek. A szakértő nyilatkozata szerint az-lgkplaszülőt es tájékoztattaőket az átszervezésrő|,
nyilatfolatot is
", *ig?'zg-g!9-j4.össze.hivott.minden
alá
vElü]<.
"'llattak
A hatóság eljárás alá vont képviselőjének
kérésére
tanúként
hallgattameg Rozgonyi Attilát,
TiszavasviíriViíros pq|gág4-e.'qt9rpt.
Tanú kifejtette,hogy álláspontja szerint Tiszavasvári
oktatási intézrnényeibén
nincsen szegregáció' sem etnikai származás,sem hátrányos helyzet
a|ap1én.A Polgármester előadta, hogy Tiszavasviíri a rendszerváltást követően nehéz
helyzetbekerült, az onkormányzat ahelyzetkezelésére
számoskomplex programotdolgozott
ki, így például páLyánatokonvettek részt,melyek köziil némelyeksikeresek, mások, így a
telep-felszámolási pá|yénatelutasításrakerült. A közoktatásban jelentkező problánák
megoldásaérdekében
az onkorményzatúgydöntött, hogy alternatívpedagógiaimódszerekre
van sztikségegy életpálya-modell
felállitásáva|.
Tanúelőadta,hogy a leendő iskolás gyerekekszülei körébenaz a|apítványiskolrírólméga
testiiletidöntéstmegelőzőenffi,melyenje1envoltakérdekvédelmi
szervezetek,iskoliík vezetőt,CKo képviselőkis. Az elsődlegesfelmérés
soriánmintegy 200
.\"*ncsaládnyi1atkozott(nemcsakaPetheisko1aiegységből),amiMJ91s.A
."
a.s{i!Qgy.eqq.ekft:az.alapítvrínyi
iskolábajriratni_ nem
\ nyilatkozatnak_azaz?hogykívrínja:e
,..*f",
.
-votrkötele2ó érvénye.
Ezze| párhuzamosanszülői értekezleteken
is tájékoztattáka szülőket,
majd a Magyarországi Mag;szter Alapifuiínykereste meg őket. Ekkor 360 gyergkre.je|ezték, t,i
?.
hogy az alapitvény iskolába kívánják íratni őket. A"qF,-"gki!
"te*-.\jy-a's*-p Applbláal*" \ia.ic4,
' *, ' ?
iskolába átmenni, bekerÍilteka Kabay iskolai egfr€uő.""Á teiffiTíffige.östt.íie,-hogy-a
..
--{yeffi.rrc'üíiíííioiÁFffilór.éniila srmrök s7ákótéíképiésiirányt választanak,n%-.!9.t9l-a.1-.
i".''.:..
'.'t.. \ . '... egységet.*A Pethe iskolai egység epülete teljes egészébena Magiszter atápitvany
működtetésébe
került, de az angol tagozatos osztá|ya megállapodásértelmében
fizikailag
t]j,''.''\
. :.
továbbrais ott került elhelyezésre.
Tanúelőadta,hogy Tiszavasvárihosszúkástelepülés,melynek kétvégénvan az a történelmi
terület, amely hátrányos he|yzetú,valamint egy ilyen terület van még a varoson kívüli
j"
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JőzseÍháuán is. Amikor a korábban ktilön intézménykéntműködő iskolákat összevonták,
megpróbálták a gyerekek egy része eseténa szülőket meggyőzni,hogy gyerekÍiketa Kabay
egységbeírassák, még iskolabuszos szá||ítástis felajánlottak, de sikertelenül. A tanú szerint
az, hogy a Pethe egységben egyes osztályokban igen sok HH/HHH gyerek van, de
évfolyamonkéntegy osztályban nincs vagy csak kevés ilyen gyermek, pedagógiai okokra,
illetve a szülők döntésére vezethető vissza. Kérelmező kepviselőjének kérdésérea
polgármester előadta, hogy a pénnigyi nehézségekenaz a|apitványi működésbe adás nem
enyhített,a cé|az,'ex katedra,, képzésimódszerek korszerűsítése,az oktatás színvonalának
javítésa.Tanú fudomása szerint az a|apitványi iskolának mintegy 386-387 tanulója van' a
többség továbbra is a foldrajzi kőze|ség okán választotta ezt az iskolát. Tanú álláspontja
szerint az Iskola nem folytatott szegregációs gyakorlatot' mert ami ténylegesenmegvalósult,
az a sni|ők írásbakinyilatkoztatott kérésének
fenyébentörtént, hiszen bármely szülő írathatta
volna gyermekét másik tagozatba. A volt Pethe egységben az ott elhelyezkedő (de
szewezeti|eg az Iskola Kabay egységéheztartoző) angol tagozaton kívül csak normál' nem
tagozatos osztályok vannak.
Tanú elmondta, hogy a cigány kisebbségi önkormányzat (CKo) választásakor 156
választópolgrár jelentkezett be roma választőként, neki ezen kívül nem állnak rendelkezésére
etnikai adatok, így arról sem, hogy milyen a roma gyerekek aránya az Iskolában. Kifejtette
ugyanakkor, hogy a Széles és Keskeny utca á|ta| hatátolt területen és más KSH által
megltatározott körzetekben is sok világos bőni, szőke hajú gyermek van. Tanú elmondta,
hogy az alapítványi iskolával kapcsolatostájékoztatáson, forumon részt vettek a helyi és a
megyei CKo képviselői, a Magyarországi Magiszter A|apitvány, az Iskola, az onkormányzat
ésa szülők is. Véleményeszerint a szülők számára egyértelműésérthetővolt a szándék,az
óvoda esetébenkifejezetten pozitiv volt a fogadtatás is.
A hatóság e|járás alá vont kepviselőjének kérésére
tanúkénthallgatta meg Halász Lász|ót, a
Tiszavasvári Altalános Iskola igazgatőját is, aki elmondta, higy 2OOí oÁ az összevont
általrános iskola igazgatőja. A beiratkozás elmondása szerint éppen azért történik a
városházán, hogy a szülők ne azonosítsák épületekkel a képzésiformákat. Tanú két éves
tapaszta|ata során egyszeÍ sem kellett tagozafuá|asztási kérést elutasítani, ő maga pedig
ösztönözte a szülőket' hogy válasszák az ene|t szintti kepzéseket. Tanú nyilvántartás
hiányában nem tudta pontosan megjelölni a roma tanulók számát. Elmondta, hogy a Kabay
egységbenazértvan jőval kevesebb HH/HHH gyermek, mert a szülők á|ta|ábanragaszkodnak
a tanítókhoz, valamint a\thoz az épülethez, ahová a nagyobb testvérjárt. Tanú igazgatővá
vá|asztása óta az egyenlő esélyek megteremtéséretörekedett, az infrastrukturát igyekezett
mindenhol egyformán fejleszteni, a cigánytelepen a szülőket arra ösztönözni, hogy emelt
szintű képzésreírassák gyermekiiket. Elmondása szerint azt a cé|ttílzte ki, hogy a Kabay
egységbenosztályonkéntminimum 3-4 HH/HHH gyermek legyen.
Tanú előadta: az, hogy a Pethe egységbenminden évfolyamon van egy olyan osztály, ahol
htvllvq-sg'lleyesebb a HHH-s gyerek, hagyomány volt, amit ő örökölt - minden évfolyamon
indutt kéttann'élvti osziá1y,.ahovaTlIü{:Styerekót némiétentt"ziteu.Az igazgató elmondta
még, hogy a Pethe és a Vasvári egységekbenvan magyar nyelven zaj|ő cigány kisebbségi
oktatás ésmegjelö|te az||yen osztályokat.
Az a|apítvánü iskola szertezésévelkapcsolatos forumokon tanújelen volt, álláspontja szerint
objektív tájékoztatás hangzott e|. Az Iskola tanulói \étszátmaa Pethe egység épületének
átadásáva|mintegy 400 ftível csökkent, de arra is volt példa,hogy a Pethe egységből átirattak
gyermeket a Kabay egységbe.Tanú elismerte, hogy valóban alacsony a HH/HHH gyermekek
aránya az emelrt,szinhi oktatásban, de a Kabay egységben(amelyben a legtöbb emelt szintű
osztá|y van) folyamatosan nő a számuk. Tanú kérdésreelismerte, hogy ,,a Pethe egtség amíg
műk;dt;tt, valóban jelentős eltéréstmutatott az eg/es osztályok lrözött a HH-sok arónyát

illetően',. Eljárás alá vont képviselőjénekkérdésére
tanú kifejtette, hogy ,,örökség'' a|att a
korábbi osztáIyba sorolási gyakorlatot értette, a korábban kialakult osztályszerkezeteket
ugyanis nagyon nehéz menet közben megvá|toztatni. Az a|apitványt iskolával kapcsolatos
tájékoztatásrőI elmondta, hogy a forumokat a nagykozönség á|ta| érthető nyelvezetet
használva vezették le, azokon a CrÓ-től is mindig ott volt valaki. Az Iskola ígazgatőja is
megerősítette: nem könnltette meg az Iskola anyagi he|yzetét az, hogy a Pethe egységet
átvette a Magyarországi Magisáer Alapítvány.
A hatóság a tárgya|áson tanúként hallgatta meg Ledníczky Mónika Zsuzsatnát, akinek
gyermeke korábban a Pethe iskolai egységbejárt, fiildrajzl|ag je|enleg is oda, az Iskolához
tartoző kéttannyelvű osztályba j ár, igy tapaszta|atait szülőként szerezte.
Tanú elmondása szerint a Pethe egység epületében a roma gyermekek - szérmazásukra a tanú
ktilső jegyekből következtetett _ ktilön épületbenvoltak elhelyezve' amit egy udvar kötött
össze a másik épülettel. Tanú gyermekének osztá|yáha is járnak roma gyeÍmekek, sziím
szerint négyen a tizenhat fős osztályba. Elmondása szerint Tiszavasváriban hisztérikus
hangulat alaktilt ki a roma és a nem roma származásil szülők között, gyermeke osztálya is
nehezen indult be, de most már összekovácsolódtak' nincsenek problémák.
Elmondása szerint ő, mint más szülők is, kifejezetten a tanitó miatt íratta gyermekét a Pethe
egységbe,valamint azért, mert kedvező ké:palakult ki a kéttannyelvű képzésről. Volt olyan
szülő, aki felelmében akarta a Kabay egységbe íratni a gyermekét, mert nem |átta
biztosítottnaka Pethe egységjövőjét.
Az a|apitványi iskola létrehozásátmegelőzően tanúfudomása szerint két forum volt, melyen
parázs vita alakult ki, a ,,Pethés''szülők az iskolai egységjövője miatt aggódtak, valamint
olyan kérdések is felmertiltek, hogy a roma és a nem roma gyeÍmekek mennyit fognak
érintkezni egymással. Tanú nyilatkozata szerint azza| índokoltak a Pethe egység alapítványi
működésbe adásátt,hogy évente200 roma gyeÍmekszületik, számuk egyre csak nő, ez&.féIő,
hogy ,,maglar szülők el fogják hordani a glerekeiket más településelre,'. Kétszer kellett arról
nyilatkoznia tanúnak, hogy melyik iskolába szeretné gyermekét jaratni. Tanú _ maga is
pedagógus _ kifejtette, hogy más minőségű oktatást lehet végezní egy olyan 20 fös
osztályban' ahol 5 roma gyerek van, mint ahol mind a 20 roma gyerek. Véleményeszerint
meg lehetett volna valósítani az integrációt, ha egyenlő mértékbenosztják el a roma
gyermekeket a viíros iskoláiban, fokozatosan. A jelenlegi állapotokról előadta tanú, hogy
vélonénye szerint az a|apítvényiskolába 3H-s gyermekek járnak, mig a fo|drajzi|ag szintén
ott lévő osztályokba, melyek az Iskoláhoztartoznak. csak osztályonkéntkb.4 roma gyermek
jár.
Eljárás alá vont kérdéséretanú elmondta, hogy tudomása szerint (melyek a tényekkel nem
egyeznek meg) a településen 3 iskola van. Elmondta, hogy szémáranem volt egyérte|mltaz,
amit a szülői forumon hallott, illetve, hogy abból mi valósulhat meg valójában. Tanű számátra
komolytalannak, megvalósíthatatlannaktűnt a terv. Eljárás alá vont kérdésére
tanú előadta,
hogy ktilsőségek, megfigyelések alapján gondolja úgy, hogy az a|apitványi iskolába
halmozottan hátranyos helyzetti gyermekek járnak. osszességébentanúban ellenérzéseket
szu|t az alapítvanyiiskola beindítása,azt erőszakos elktilönítésnekérzi.
A hatóság tanúkénthallgatta meg Nagy Leventét, a Magyarországs Magiszter Alapífuány
kuratóriumi tagJát, aki elmondta, hogy 2008 decemberében ismerte meg a tiszavasviíri
iskolarendszert, atne|yrő| pozitiv képe alakult ki. A fenntartás átadásáva| kapcsolatb ai nem az
onkormrínyzat kereste meg a Magyarország;l,Magiszter Alapítványt, annak lehetőségérőlegy
Tiszavasváriban szakertői feladatokat ellátó személlől értesültek. Tanú nem tudott arról
nyilatkozni, hogy az átwéte|jő-e az onkormányzatnak, de elmondta, hogy a Magyarország;
Magl s{g. 41apítványnakj-"_sgtg!g
let. mert korábban nem tartottak fenn
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egy é|etpá|yamodellt foglal magában, amely a családokat a gyermek
Táiletésétől nyomon követi, oktatási' kulfurális és mentálhigiénés jellegÍi, ezze| a
,,:,
J.:lzegpgá9iót is e|ős9eítheti''nohaa tanúnem tudta megítélni,hogy a programra az&.!ennee szÍikség, mert |éteztek Tiszavasváriban szegregáciős problémrák. A Magyarországs
Magiszter Alapítvány tervezi, hogy oktatási szintfelmérést végez és egyéni
fejlesztőprogramokat is j avasol.
Eljárás alá vont kérdésére
elmondta, hogy nem érez ellenszenvet a pedagógusokban amiatt,
hogy köza|ka|mazotti státuszból munkaviszonyba kerültek. Az alapítványi iskola
létrehozásával kapcsolatban több lépcsőben tartottak tájékoztatőkat, volt, hogy a
Magyarországs Magszter Alapítvány, volt, hogy az onkormányzat részéről,tanú szerint a
jelenlévők minden esetbenmegértettékatájékoztatást.Kiemelte, hogy a CKo is támogattaaz
átvételt. Az é|etpá|yamodell ftí előnyeként a komplexitást, a folyamatosságot, a korai
időszakban elkezdődő fejlesáést ésaz élethosszigtartő képzéstjelölte meg. A két iskolában
azonos a tanterv, éppenaz átjárhatőság érdekében.
Eljárás alá vÖnt kepviselője a tátrgyaláson csatolta a ,,Beiratkozási |ap az e|só osztályos
tanulók beirásáútoz2009l20|0-es tanéwe,, e|nevezésűdokumenfumot, melyből kitűnik, hogy
a szülőknek képzési formát kell választani, a vá|aszthatő képzési formák azonban i.skolai
.hogy
u
fgvségek szerinti tagolásban vannak felttintetve. A szülő( vá|aszthatnak továb6á,

gYgrmék.cí#rryIa{éb6ségiöriatás6ánrészesüljön-e.

Csatolásra került még az Iskola 2008l2009-es tanévénekvégérevonatkozó tanulmányi
átlagokat bemutató táb|ánat,osztályonkénti bontásban (negyedik osztálytól folfelé). Ebből az igazgatő ezen osáályok megjelölésére vonatkozó nyilatkozatáva| összevetve _ kiderül,
hogy a cigány kisebbségi oktatásban.részesülő osztályok jellemzően jelentősen rosszabb
tanulmiínyi átlagot produkálnak, mint az ilyenben nem részesülők (az összes osztályra
vonatkoáatott tanulmányi át|ag a cigjyy.k1s9!!9égl
**
:oktatásbanrészesülők ese!ében!5!. 3-,34,
migatöbbi osztálynál kb. 4,22).
'fueket'az'ádáiokat.'a
fent ei11lített,az Iskola által korábban becsatolt, a 2008l20O9-es
osztá|y|étszámokravonatkozó, 2009. június l5-én hatályos táb|énatta|összevetve a hatóság
megállapította, hogy a tavalyi évben minden cigány kisebbségi oktatásban részesülő osztá|y
vagy a Pethe (10 db osztá|y),vagy aVasvári (8 db osztály) iskolai egységbentanult.
Megállapítható továbbá, hogy mind a Vasvári egységben,mind a Pethe egységbena cigény
kisebbségi oktatásban részesülő osztályokban igen magas a HH/HHH gyermekek aránya (a
Vasváriban jellemzően inkább HH, míg a PethébenHHH). Különösen szembetűnő ez aPethe
egység esetében, amelynél évfolyamonként egy, illetve a hetedik és a nyolcadik osztá|y
esetébenkét osztálynál jelentősen alacsonyabb a többinél a HH/HHH gyermekek arénya.Az
igazgatőtol kapott tájékoztatás szerint egyetlen kivétellel (7.f osztály) ezek éppen azok az
osztályok, amelyekben nincs cigány kisebbségioktatás.
A Magyarországs Magiszter Alapítvrány képviselője a tátgya|áson csatolta a Magiszter
alapítványi óvoda, általános iskola, középiskola és szakiskola Tiszavasvári AMK
íntézményegysége
pedagógiai-művelődési programját, amely 15. oldalán kimondja' hogy ,,a
település[TiszavasvdriJ legsúlyosabbszociális problémája a cigányság helyzete... Sajnálatos
tény, hogl Tiszavasváriban a fiatal korosztályok körében jelentős, és növekvő hányadú a
társadalom periferióján élő csalódokban nevelkedők aránya' A született glermekek kozt;l
jelentős, 5}oÁ-ot meghaladó mértékű a hdtrányos helyzetűek aránya. A' hótrányos
karilmények kazészületetteklúzel ]00%-ban cigány glermeke?.

AtárgyaIástkövetően eljárás alá vont képviselője2009.szeptember|7-énkelt beadványábart
bizonltási indítványtterjesztettelő, tanúként
kértemeghallgatniKerekesnéLévai Eikát, a
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Pethe Egység korábbi vezetójét,4 snl|őt, valamint Treszkai Józsefnét, aki az a|apítványi
iskola létesítésével
kapcsolatosegyik szülői forumon tartott tájékoztatőt.Kértetovábbá dr.
Vaskó Lász|ő, hogy a hatóság szerezze be az Alapítvány bíróságnál elhelyezetthatályos
alapítő okiratát és észrevételekkelélt a 2009. szeptember 9-én felvett tárgyalási
jegyzőkönywel és a tárgya|ás vezetésévelkapcsolatban. Mivel véleményeszerint a
jegyzőkónyv jogszabálysértő, kérte a jegyzőkönyvezést végző ügyntéző kízárását az
eljárásból.A kérelmeta hatóságvégzéssel
elutasította.
Eljárás alá vont Iskola ígazgatőja2009. szeptember |7-en kelt leveléhez csato|taaz
alapítvanyiiskola támogatásátfeltáró, 2009 márciusábanfelvettelőzetesszülői nyilatkozatok
másolatait. 4*ru
darab nyilatkozat a|áírói kivétel nélktil úgy nyilatkoztak, hogy az
alapífuányiiskolábá-kíffierk járatni a gyermekiiket.
Kérelmező Alapítvránybeadványában ismételtenleszögeáe, hogy az etnikai adatokról
előadottakat munkatársai percepciójára, valamint a szülők, a helyi önkormányzati
tisztségviselőkésaz Iskola igazgatőjáttaktájékoztatására
a|apit1ák.Az A|apitvanyismételten
csatoltaa Roma PolgrírjogiMozgalom Sz-Sz-B Megyei elnökénekaz oKM-hez2009. február
23-án faxon eljuttatott petícióját. Csatolásra került továbbá a
helyzete
',Cigiínyság
Tiszavasváriban'' című, 20o7-ben készített dokumenfum, valamint
az onkormányzat
képviselő-testtiletének
?908. 'gzepteryber'
.I5:b.!artott rendkívüli nllt ülésérőlkészített
jegyzőkönyv. Előbbi kere|mezőálláspontjaszerint aztisbizonfltja, hogy 1990és290].-köznÍL
az onkormányzat^és
a? Iskola'',""étett
nyilvánt artást,;íó6iffi
*egn"traaÉnv6ffi-mű
"t,,ikai
y az Istotá a'

.lntgg3áprqsnormatívát
qgy szegregá|t1úézme"yi
igénv!g*:Er4ia*vemt,agysegü'"-"lÉtAé"t

.tíffiríaívat*i,.*é*

A hatóság megállapította, hogy a petícióhoz csatolt levél szerint a gyerekek elkülönítve
tanulnak, ktilön a magyar ésa roma gyermekek, a két epület között nincsen átjrírás.A petíciót
29 szené|y irta a|á.
A kepviselő-testtileti jegyzőkönyv szerint az Iskola igazgatőja,felhívta aJiglelmet arra, hogl
jelenleg az intézményekkulső forráshoz csak pályózat útjónjuthatnak, azonban minden uniós
pályázatnak lu;telező eleme az integrációs normatíva igénybevételérevaló jogosultság...
akadáIytjelent a normatíva igénybevételére,
hogl o lethe Ferenc Iskolai Eglségben idln-is .3 .
cigóny első osztólyt indít9t1'az onkarmányzat, amöÍy gakorlatilág a szegregócto fenitáitasat
jéIe?tr,. A polgárinéSter.vazottá,hogy kéi áegoldás leíretség"..
hőgy azorrkormányzat
"gyik, esetlegesen a botriíny
fenntartja a jelenlegi állapotokat és vállalja a bírságok megfizetését,
kirobbanásának következményeit, másik, hogy teljes körű integrációt valósítanak meg minden
áron. Utalt arra, hogy speciális képzéstnyujtó oktatást kell megvalósítani, amely lehetővé
teszi a racionális és folyamatos integrációt, elkÍilönítve 1 sz9-9jaJízá.L.7!"9g,-9-l!:p.sy-e.1g!*ek9L*'Noha ,,sokan lcritizálhatják, hogl ez a megőIdő{ís szégregáőíinál1ai, izóiban ez a változat
már az integróciót segíti e/ó''.. Kcrekes-néLévai Erika' a'Pethe egység vezetője ,,véléifrénye
szerint kormónyváltástól fiiggetlenül is meg kell felelni majd a jogszabólyi előÍrósnak és a
meg kell szüntetni. Tehdt jelen állapotot néhány évenbelt;l meg kell szüntetni'
lzegregációt
#
Tájékoztain a WffisöftÍ+estűTétet, hogl a magyar glermekek szülei úgl nyilatkoztak, hogl
amennyiben a cigány tanulók naglobb arányú integrálására kerül sor a Pethe Ferenc Iskolai
Eglségben, akkor csoportosanviszik el glermekeiket mós településre''. .ff."".-.**-uA,,Cigánysághe|yzete Tiszavasviáriban'' című dokumenfumról a hatóság megállapította,hogy
2007-ben keletkezett, a borítón a Tiszavasviíri Város Képviselő-testtilete l Tiszavasvéti,
Yároshána tér4. felirat ta|á|hatő, így a tanulmányt a hatóság az onkormányzatkiadványaként
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fogadta el. A tanulmány 4. oldalán a demográfiai, népességi adatok vonatkozásában
megernlíti, hogy a 2001-es népszám|á|áskora viíros népességének
8,9oÁ-a vallotta magát
cigány nemzetiségűnek, de utal arra, hogy a népszám|á|ási adatok á|ta|áhan jelentőún
alulbecsülik a cigány nepesség számát. ,,Legutoljára ]W:F:!:,.
végén,utcánkéntés
Iakásonként volt pontosítva a kétfajta cigányság létszáma, Eszertn|iiáros
kei:lőttrészén]435

t"natő*őíiiniitiio'ias íé7sí,íiiiil.F ,l*:j*gpl,y,a.nyugatirészen911Íőromungróél,.'Ósszesen
ZT46íő, TiszavasvárinépességéneUQ%:li!"g-dva...A
vizsgdlateglértelműen
bizonyította
az
igen..magasglermeknrányt (52,5%o)''.Fentiek fényébena hatóság bizonyítottnak látja, hogy
az onkorményzat és így az Iskola is tisztában van a roma népességjelentős számával és
speciális elhelyezkedésévelis. A tanulmány 12. o|da|án az á|ta|ános iskolákróI sző|ő rész
bevezetojébenkifejti: .l
egletle-u
9.igti1y tanqlgk lskglai sikertglpnsége.nemyp.zethe.tí-.'y.isszq
problémára, sokkal inhibb a kulanbaző problémók eglmással Ósszefi)ggő és eg,,másbal
ktjvetkező elemeiről van szó. Ezek kazé furtozik a rossz szocidlis helyzet, a nyelvi hátrány, a
ciginysággal szembeni előítéletek és az iskoltÍn betüli szegregdcíó haltúsa, az alkalmazott
programok és pedagógiai módszerek eredménytelensége',.A tanulmány foglalkozik a
szegregáció .és a háttányos megktilönböztetés, valamint az iskolán belüli szegregáció
témakörével, riímutatva arra is, hogy az oktatási intézményekktilönös odafigyelé'sél és
felkészülésse|,,képeseklehetnek megfelelni a velük szemben támasztott solazor ellentmondó
elvárásoknaV,. A tanulmány végéna városi cigányság helyzetének javításárateendő feladatok
között szerepel a ,,lrl!t iskolai telephely roma integrációs feladatainak meghatórozása,
lebontása,, is. A tanulmány 2. számű fiiggeléke a ,,Halmozottan hátranyos helyzetű,
elsősorban cigórry tanulók nevelése-oktatósaa Pethe Ferenc Ákalános Iskolában (probiémók
megolddsi javaslatok)oo cím€t viseli. E cím a hatőság álláspontja szerint önmagában is
bizonytja azt, hogy a |ta|mozottan,hátrányos helyzetri és a cigiíny tanulók ósoportja
legnagyobb résztmegegyez1k, igy főszabáIykénta 3H-s tanulók szegregációja egyben u .o-a
tanulók szegregációját is jelenti.

A hatóság a tényállás további felderítését
látta szükségesnek,ezért szék'helyén2OOg.október
15-én újabb trírgyalást tartott. A tárgya|áson dr. Vaskó LászIő, az e|járás alá vontak
képviselője iratokat és nyilatkozatokat csatolt, valamint szóban is ismertette beadványát.
Ebben _ utalva akózoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvenyre - előadta, hogy a szütőket
megilleti a nevelési intézmény szabad megválasztásának joga, ezt az A|apítviíny nem
kezdernényezheti elvonni tőlük. A kere|mező á|ta| több beadványban is hivatkozott
,,különballagási ügyről'' kifejtette, hogy álláspontja szerint az je|en kérdés eldöntése
tekintetébennern bír relevanciáva|. Az Alapítvány által benyujtott petícióval kapcsolatban
eljárás alá vontak kifejtették,hogy a Tiszavasvári Cro álláspontját határozattal alakítja ki, a
petíció szövegéről azonban a CKÓ nem szavazott, ugyanakkor korábban hivatkozott
hatérozatával támo gatta az a|apituínyi i sko l a |étrehozását.
Kifejtette, hogy a
helyzete Tiszavasviáriban'' című tanulmányt az onkormányzat
',Cigányság
Kepviselő-testÍiletének egylk tagtra,. mint magrínszemély készítette. A mellékelt
ny|atkozatokban a volt Pethe Ferenc Altalanos Iskola ésa voli Vasvári Pál Altalanos Iskola
ipazgatőja |elqa, hogy aZ ákaluk használt adatok forrása nem az Iskola vagy az
onkormrányzat etnikaí nyilvántartása volt, tudomásuk szerint ilyen nincs és nem is volt.
Eljárás alá vontak utaltak arra, hogy a Közoktatási Megállapodás csatolt szövege cáfolja a
kérelmező által annak céljával kapcsolatosan tett állításokat, megkérdője|ezte az AIapitiány
munkatársai percepciójának eljárásban bizonltékként történő elfogadhatőságát, vátamint
mellékelte a 2008l2009-es tanévre szóló beiratkozási lapot és utalt arra, t'ogy jobban
szo|gáIná a roma tanulók érdekét,ha az Alapítvány az e\jarásindítás helyett a sziilőket
prőbá|námeggyőzni arról, hogy gyermekeiket emelt szintű osztályokba írassiák.
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A tárgya|áson ügyintéző kérdéséreeljárás alá vontak kepviselője megerősítette, hogy a
,,Cigányság heIyzete Tiszavasváriban'' című tanulmiínyt az onkormrányzat KépviselőtestÍileténekegylk tagsa,.mint magiínszemély készítette,nem tudott vá|aszt adni arra, hogy
ebben az esetben aZ onkormanyzat fejléce hogyan került a tanulmányra. Elmondtá
ugyanakkor, hogy a tanulmányt a képviselő-testtiletmeg!árgyalta ésjónak ta|á|ta.
A hatóság tanúkénthallgatta meg Kerekesné Lévai Erikát, aki a 2008l2009-es tanévben a
Pethe iskolai egység vezetője volt, 2009. szeptember l-től a Magyarország1 Magiszter
Alapítvány által üzemeltetett óvoda ésáltalános iskola vezetője. Előadta, hogy a 200812009es tanévben a Pethe egységben 520 fő köriil volt a tanulók |étszáma, évfolyamonként
minimum 2, de néha 3 osztállyal. Minden évfolyamon volt egy angol tagozatos (két
tannyelvű) osztá|y. A 3H-s gyermekek száma 350 körül volt. Tanú úgy gondolta, hogy roma
tanulók is jrártaka Pethe egységbe,mivel voltak, akik kértéka kisebbségioktatást, kb. 350-en.
Tanú nyilatkozata szerint azok a gyermekek, akik kérték a cigény kisebbségi okÍatást,
á|ta|ában kiilön osztályban vannak, de ha két tannyelvű osztályba járő gyerekek kértékvolna, N
akkor ott is.megoldották volna. Ugyanakkor tudomása szerint nem volt olyan' aki két '.'.',
,,..,,,,,
tannyelvű osztályba járt éskértea kisebbségioktatást. Ezze| kapcsolatban tanúelmondta még,
tu&hogy az angol tagozatos osztályokban fudomása szerint nern volt kisebbségi oktatás ésott a "-'
}^.3i;.
HH/HHH gyermekek arányaalácsonyabb. Az.alapítványi iskola tanulói !étszámajelenleg350
,J,, . ,'i,
fo, mindannyran a Pethe egységbőlmentek ái az a|apítványiiskolábá. A-korábui pethé-égys€:-.l''
épületébenmég 6 olyan osztá|y is van, ak1k az önkormányzati fenntartású iskolríhoi '., Wj".
.il:
tartoznak. Ezek mind két tanítási nyelvű osztályok. Tanú nyilatkozata szeint az a|apitvény
;
iskolában gyakorlatilag
kérte.acigany kisebbségioktatásÍjs**.
l1inden tanuló 3H.-.q*Qi.,pg-9.'.lll4
Tanú maga is tartott tájékoztatőkataz qlapífuányi iskolával kapcsolatosan, e2eken objektíven
próbálta mindenkinek elmondani az előnyöket és hátrányokat. Elmondása szerint az
alapítvrínyiiskolrának nagy atámogatottsága a szülők körében.
Tanú nyilatkozata szerint a ,,Cigányság heIyzete Tiszavasviíriban'' című tanu|mány| az
onkormányzatkészitette.
Kérdésretanú úgy nyilatkozott, hogy a Pethe iskolai egység nem volt szegregáIt,,,mert a :.: '|.', .',
minden szolgáltatáshoz hozzájutottall,. Nyilatkozata szerint a nem roma szülőket a
-glerekek
mai napig is nehéz meggyőzní az integráció szükségességéről,de sikerként említette, hogy a *.'
2008-ban indult kéttannyelvíiosztályban sikertilt kb.50%o-raemelni a 3H-s gyerekek arányát. j
. .'' ..'..
Kérelmező Alapítvány képviselőjénekkérdésére
tanúmegerősítette,hogy á' o"to'-ányzat
.'.
pá|yázott egy a szegregáciő felszámolására irányuló programra is, de a támogatást nern
nyerték el, mivel a 3H-s gyermekek számának az egyes osztályok közötti ktilönbsége
meghaladta a25Yo-ot.
Eljárás alá vontak kepviselőjének kérdésére
elmondta, hogy mintegy 10 szü!ő! sruÍncln-yett
részt az átszervezéssel kapcsolatban, ez lefedett mindenkit, aki a Pethe egységbe járt. Ezen
kívül a többi iskolai egységben is megvolt a megfele|ó téLJ&ó,ztatás.Á.t{éRi7tatás a
forumokon tanúelmondása szerint teljes körű volt.
Tanú előadta, hogy abból következtet a roma származásra, ha valaki kéri a cigány kisebbségi
oktatást, de elmondta, hogy az Iskola nem vezetett nyilvántartást az etnikai hovatartozásról.
Elmondta, hogy a szülők a 2008l2009-es tanév előtt a Polgiírmesteri Hivatalban írattiákbe
gyermekeiket, a felajánlott programok, képzésimódok közül választottak. A képzésimódokat
a honlapon és a helyi újságbanmeghirdették,valamint tájékoztatóttartottak a Találkozások
Hánában. Tanú kifejezetten emlékezett olyan esetekre' amikor az Iskola ígazgatőja
személyesenis felkeresett családokat, hogy meggyőzze őket arról, hogy emelt szintű képzésre
írassiák gyermekiiket, de erőltetni ezt az Iskolának nincs joga. Tapaszta|ataí sze'nnt az
iskolaépületközelsége nagyban befolyásolj a a vá|asztást.
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A hatóság tanúkénthallgatta meg a targyaláson Rostás Sándort, akit nyilatkozata szeint az
Iskola igazgatőja _ sikertelenül _ próbált meggyőzni, hogy emelt szintu képzésre írassa
gyermekét.Tanú döntésétaz iskolaépület közelsége befolyásolta, valamint az, hogy a többi
gyermeke is a Pethe egységbejárt. Jelenleg csak legidősebb gyermeke nem az a|apítványt
iskolába jrír, hanem afo|drajzi|ag szintén ott működő egylk kéttannyelvű osztá|yba. Tanú nem
emlékezettarra, hogy kérték-ea cígány kisebbségi oktatást és elmondta, hogy ha a Kabay
egységbeírattríkvolna?.gyermckiiket,"akkor fel lett volna aján|va az iskolabusz szo|gá|tatás.
Az alapitványi iskoláról elmondta, hogy a körülmények vá|toztak, a tantermek jobbak..
A hatóság tanúkénthallgatta meg Lakatos Vilmost, akinek a gyermeke 2008-ban ment első
osztályba a Kabay egységbe, errő| az Iskola igazgatőja győzte meg a családot. Tanúnak
kellemes csalódás volt a Kabay egység.Nem emlékezett,ltogy kértek-ekisebbségi oktatást,
de elmondta, hogy kapnak HH támogatást. Tanú részt vett az alapítványi iskolával
kapcsolatos tájékoztatáson,azt megfelelőnek tartja, de nem akartak vá|tani, így gyermekiik a
Kabay egységtanulója maradt.
A hatóság tanúkénthallgatta meg dr. Budai Zohtátt, aki ügyvédjelolt az Alapítványt képviselő
ügyvédi irodában ésrésztvett a kérelmező Alapítvány á|ta| végzett tényfe|tátásban.Előadta,
hogy a Vasviíri egységebédlőjébenegy lakossági forumon vett részt2009. március |7-én, a
Pethe egységbenazU a|akí ésa nagy zöld epületben járt, a Kabay egységbenpedig beszé|taz
Iskola igazgatőjával és megtekintett jó néhány osztálytermet. Elmondása szerint Sztojka
Katalin korábban egy filmet forgatott a vrárosban, így helyismerete volt, valamint már a
ktilönballagási ügyben is kiztudomású ténykéntfogadtak el, hogy a Széles út környékén
cigányok laknak. Ezen tulmenően p helyi CKo elnökének hívásiára mentek a városba
tényfe|tátrásra,
valamint ktilsőségekből ésa nyelvhasználatból is meg tudták állapítani, hogy
ki roma származásÍtTanű |átta, hogy a Kabay egységben osáályonként csak |-2 roma gyermek van, iskolai
szinten |4-15 fő körül. A volt Pethe egységbena 2009l20l0-es tanév évnyitóját követően
Kerekesné igazgatő asszony megmutatta tanúnak az osztá|ytermeket, valamint |átta az
udvaron játszó gyermekeket is, akik között elmondása szerint csak az önkormányzati
iskolában maradó osztályokból volt nem roma származásű gyermek.
Tanú _ 2009 májusában a romatelepen szerzett tapaszta|ataía|apján _ kifejtette, hogy
fudomása szerint a roma szülők informált tájékoztatálsanem valósult meg az a|apíwény
iskolával kapcsolatban' nem fudták pontosan, hogy milyen nyi|atkozatot írtak alá (egyesek
úgy fudták, hogy jelenléti ívet írnak a|á, vagy ha nem irják a|á, más településrekell vinniük
gyermekiiket). Az iskolaválasztás az epület elhelyezkedésealapján történt.
Tanú elmondása szerint a március 17-i forumon csak egy nem roma szülő volt jelen és az
alapítványi iskolával kapcsolatos nyilatkozatokat csak roma szülőknek ktildték ki. A
tájékoztatáson a Magyarországi Magiszter Alapífuríny bemutatása is megtörtént, de a
hangsúly azon volt, hogy az alapítványi iskola hogyan menti meg a viírost, az Iskola
tgazgatőja a fokozatos integrációt támogatta. Tanú elmondta, hogy a romungró cigrányok
fejlettebbek, felvilágosultabbak, kevesebb a hátrányos helyzetú család is, így jobb az
érdekérvényesítő
képességükésaz aLapítványiiskolával szemben ellenállást tanúsítoffak.
Tanú szerint az alapítványi iskola osztá|yai tíszta roma összetételűek, a tantermek
felszereltségelehangoló.
Mivel a közoktatástól Tiszavasviáriban jelentős pét:-;'t
vontak el, a közoktatással kapcsolatos
pá|yénata1kjellemzően sikertelenek és a teljes integrációt nern tudták végrehajtani, az
egyetlen lehetőségaz a|apítványiiskola létrehozásamaradt.
Dr. Vaskó LászLő kérdéséretanú elmondta, hogy az Önkormányzatná| és intézményeinél
megjelenve az Alapitvány jogl képviselőjekéntmutatkozott be, az e|járás összes folyamatában
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vett ügyvédjelöltként' ennek ellenérefenntartotta,hogy elfogulatlan tanúvallomást tud
Eljárás alá vontak képviselőjének kérdéséreelmondta, hogy a forrásait az&' nem
nevesíti, mert az önkormányzati retorziótól felti őket. Fentiekre tekintettel dr. Vaskó Lász|ő
kifejtette, hogy a tanútnem hallgathatta volna meg a hatóság tanúként,mert az Alapítvány
nem adott neki titokÍartásikötelezettsége alól felmentést,valamint a tanú álláspontja szerint
elfogult. Tanú elmondta, hogy jelen ügyben nem jogi képvise|ője azAlapítványnak.
A tétrgyalástkövetően dr. Vaskó Lász|ő a hatóság kéréséreismételten csatolta az Iskola
osztályainak|étszámátéselhelyezésüket|eirőtáb|énatot.
Beadványában ismételten kifejtette, hogy dr. Budai Zoltán tanú nem |ehet az Alapítvány
tekintetébenelfogulatlan, ezértkérte,hogy vallomását a hatóság rekessze ki a bizonltékok
köréből.
Az A|apiMrány beadványában e|őadta, hogy eljrárás a1á vontak képviselője dr. Budai
Zoltátlhoz ténybeli, a szegregáció tényétmegkérdője|ező tartaLmúkérdéseketnem tett fel, így
a törvénysértéstnem tudta cáfolni. Utalt arra, hogy Kerekesné Lévai Erika vallomása szerint
az a|apíNényiiskola tanulói |étszáma350 fr, mindannyian cigiínyok, 3H-sok, korábban mind
a Pethe egység tanulói voltak. A beadvány szerint a tanúként meghallgatott szülők
vallomásuk szerint maguk sincsenek tisztáhan az a|apítványi iskola céljaival, sernmilyen
konkrét jellernzőt nern fudtak említeni, ami a lakossági forumon elhangzott volna, iskolát a
fo|drajzi közelség szerint választottak.

A Hatóság a lefolytatott bizonyítási e}járás alapján a kérelmet alaposnak ta|áita.
Az eglenlő bónásmódról és az esélyeglenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény (továbbiakban Ebktv.) a|apján a hatóság az egyeriő bránásmód követelményének
megsértésemiatti ügyekben jétre|. Az egyenIő bánásmód követelménye az Ebktv. 7.$ (1)
bekezdésszerint abban az esetbensériil,ha valaki vagy valamely csoport valamely ún.
',védett
tulajdonsága,'miatthátrányt szenved (közvetlen vagy közvetett hátrányos megktilönböztetés,
zak|atás,jogellenes elktilönítés vagy megtorlás és az ezekre adott utasítás).Az Ebktv. 8. $-a
felsorolja azt a húsz védett tulajdonságot, amellyel összefiiggésben elkövetett hátrányos
megkÍilönböztetés esetén a hatóság eljárhat. A 8.$ e) pontja a\apján a nemzeti-etnikai
kisebbséghez tartozás is ilyennek minősül.
Az Ebktv. 4.$ b) é. g) pontjai szerint az egyen|ő bánásmód követelményét kötelesek
megtartani a helyi és kisebbségi önkormányzatok, ezek szervei, valamint a közoktatási és a
felsőoktatási intézmények.
jogellenes elkülönítésnek minősül az arende|kezés,
Az Ebktv. 10.$ (2) bekezdésértelmében
amely a S.$-ban meghatározott tulajdonságai alapján egyes szernélyeket vagy.személyek
csoportját a velük összehasonlítható helyzetben lévő személyektől vagy szernélyek
csoportjától _ anéllail, hogy azt tőwény kifejezetten megengedné_ elkÍilönít. A törvény 7.$
(3) bekezdése szerint a nemzetí vagy etnikai kisebbséstez tartozáson alapuló közvetlen
hátrányos megkiilönböztetés, valamint jogellenes elkíilönítésesetébenaz á|ta|ánoskimentési
szabályok nem alkalm azbatőak.
Az Ebktv. 27.$ (3) bekezdése szerint az egyen|ő bránásmód követelményének megsértését
jelenti kiilönösen valamely személy vagy csoport jogellenes elkÍilönítése egy oktatási
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intézményben,illetve azon belül létrehozotttagozatban, osztá|yban vagy csoportban. A 28.$
(2) bekezdés szerint nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha közoktatási
intézménybena szülők kezdeményezésére
és önkéntes választása szerint olyan kisebbségi
neÍTvetiségi
vagy
oktatást szerveznek, amelyrek célja vagy tanrendje indokolja elkíilönült
osztályok vagy csoportok alakítását; feltéve, hogy emiatt az oktatásban résztvevőket
semmilyen bátrány nern éri, továbbá ha az oktatás megfelel az á||am á|tal jőváItagyott,
államilag előírt, illetve államilag tiímogatottkövetelményeknek.
Az Ebktv. 20.$-a a|ap1ána társadalmi és érdek-képviseletiszervezet a hatóság előtt eljárást
indíthat, ha az egyenlő bánásmód követelményének megsértésevagy annak közvetlen
veszélye olyan tulajdonságon alapul, amely az egyes ember személyiségének
lényegi vonása
és a jogsértésvagy annak közvetlen veszélye személyek pontosan meg nem határozhatő,
nagyobb csoportját érinti.
Az A|apitvény a|apítőokiratiínak 4. és 5. pontjai a|ap1ánjogosult a hatóság előtt közérdekű
igényt érvényesíteni.A hatóság nem fogadta el eljárás a|á vontak kepviselőjének
hivatkozását,.mely szerint az A|apitvány céljai között nem szerepel abátrányos helyzetű
csoportok társadalmi esélyegyenlőségének
elősegítésevagy az emberi és állampolgári jogok
védelme. A becsatolt alapító okiratból (melynek eredetiségéta hatóságnak nem volt oka
megalapozottankétségbevonni) kiderül, hogy az Alapítvány céljatöbbek között azintegráciő
ésesélyegyenlőségmegteremtésea gyermekek számára, illetve harc a diszkrimináció ellen (4.
pont). Az 5. pont az Alapífuány á|tal végzettközhasznú tevékenysógkénternlíti a hátrányos
he|yzetu csoportok tiírsadalmi esélyegyenlőségének
elősegítését
ésaz emberi ésállampolgári
jogok védelmét.A hatóság itt utal arra, hogy egyfelől az Ebktv. nem írja elő, hogy a célok
között pontosan a fenti megfogalmazásban kell, hogy szerepeljen a diszkrimináció elleni
fellépés'másfelől a hatóság nem a Fővárosi Bíróság áIta| vezetett nyilvántartás, hanem az
alapítő okirat tartalmi vizsgáIatára köteles. Eljáras alá vont képviselője tévesen tevezí a
kérelmezőt tiírsadalmi szervezetnek, ugyanis az alapíNány, igy rá az alapífuányok
nyilvántartásanak ügyviteli szabá|yairől szóló |2ll990. (VI. 13.) IM rendelet vonatkozik. E
jogszabály mellékletében található tá|ékoztató nyilvrínvalóvá teszi, hogy a ,,szociális
tevékenység'' nem az A|apítvány cé|ját, hanem a cél alapjrín folytatható tevékenységeket
jelöli.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlősége|őmozőításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény (Ebktv.) 19.$-a az á|ta|énostólelterő, fordított bizonltási kötelezettséget ir e|ő az
egyenlő bánásmód megsértésemiatti eljárásokban. Ennek megfelelően a jogsérelmet
szenvedett félnek va1y a közérdekű igényt érvényesítőnekkell valószínűsítenie,hogy őt / a
védett tulajdonsággal rendelkezőket hátróny érte, és a jogsérelem bekövetkeztekor
ténylegesen, vdEY a jogsértő feltételezése szerint rendelkezett az Ebktv' 8.$-ában
megltatározott valamely ún. védetttulajdonsággal. Ezek valószínűsítéseeseténaz eljárás aló
vont csak akkor mentesülhet, ha bizonyítja, hog,l a jogsérelmet szenvedett fel által
valószínűsített körülmények nem állnak fenn, vag/ az eglenlő bónásmód ldvetelményét
megtartotta, illetve az adott jogviszony tekintetébennem volt kÓteles megtartani,
Jelen ügyben a hatóság védettfulajdonságnak fogadta eI az ffintett tanulók nemzeti-etnikai
kisebbséghez tartozását, roma szérmazását.
Hátrányként értékeltea hatóság azt, hogy az Alapítvány hivatkozása szerint az érintettek
etnikai hovatartozásuk következtében elkÍilönült epületekben' illetve osztályokban tanulnak.
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Eljárás alá vontak a tárgyalásokon és beadványaikban elsősorban tagadták, hogy bármiféle
tudomásuk lett volna / lenne a tanulók etnikai hovatartozását illetően, másodsorban pedig a
szülők szabad iskolaválas ztási jogára hivatkoztak.
Az e|járás során beszerzett bizonltékok - így a fent említett Magyarországi Mag1szter
Alapítvány pedagógiai-művelődési programja, a ,,ctgánysághelyzete Tiszavasváriban'' címti
tanulmány, az onkormányzat kepviselő-testületének 2008. szepternber |6-án tartott
rendkívüli nyílt üléséről készített jegyzőkönyv, valamint a tanúvallomások _ ugyanakkor
egyértelműen bizonftjrák, hogy mind az onkormányzattak, mind pedig az Iskolának
tudomása van a roma származás,tttanulók magas szátmárőI ésa szegregácíő tényérő|.
Az ügyfelek á|ta| csatolt táb|ánatokbőI és más dokumentumokból kétséget kizárőarl'
megállapításra került, hogy az Iskolában mind iskolai egységek, mind pedig osztályok
szintjénjelentős ktilönbségek vannak a HH/HHH tanulók arátyát tekintve. Figyelemmel a
fent idézett tanulmányokra és nyilatkozatokra, a hatóság megá||apította,hogy a HH/HHH
gyermekek _ eljárás alá vontak által sem vitatott _ ilyen elktilönítése a valóságban a tanulók
etnikai származás alap1ántörténő szegregációját valósítja meg, melyet csak (az Ebktv. szerinti
esetekben)a kisebbségioktatás bevezetéseindokolhatna.
osztja a nemzeti és
megítélésében
A hatóság a szülők szabad iskolaválasztási jogakérdésének
jogok
országgyú|ésibiztosának a 2008. évi beszámolójában egy ügy
etnikai kisebbségi
kapcsán kifejtett vélernényét,mely szerint: ,Jz iskola szerint a halmozottan hátrányos
éshagl cigány glermekek dzért nem járnak két tanítási nyelvű osztályokba nagl számban,
a halmozottan
mert a szüIeik eleve nem is kerik ezt...,Az osztályba sorolás eredményeképpen
hátrányosabb
g/erekek
nag/obb
arányban
lényegesen
hátrányos helyzetű, illetve roma
helyzetbe kertiltek, mint társaik: nem tanultak a ket tanítási nyelvű osztályokban, ahol mind a
tárg,li feltételek... mind az oktatási szolgáltatós jobbak voltak... Az osztályok kialakulásában
azonban - az iskola állítása szerint _ a szülők kérésénekhiánya játszotta a Jő Szerepet, nem
pedig a felvételi... Mindezt elfugadva, hangsúlyoznunk kell, hog a szegregáció
megvalósulása nem íugq o, 'elkÓvető' szándékotól. Az sem feltétel, hogl az onkormányzat,
vag/ az iskola tevőleges magatartása okozza az elkilanítést: elég,ha 'elnéznek' eg kialakult
glakorlatot, aminek viszont az a k)vetkezménye, hogt a cigány éshag,l halmozottan
hótrányos helyzetű tanulók nag tÓbbségükben ktilön osztólyokba járnak. Mivel az
önkormányzat ésaz iskola sem tudott semmilyen kifejezett törvényifelhatalmazásra hivatkozni
az elknlanítéstekintetében,megállapítottuk, hogl az osztályosszetételek- a kéttanítósi nyelvű
és a párhuzamos osztályok vonatkozásóban - mind a halmozottan hótrányos helyzet szerint,
mind pedig a cigány kisebbséghez tartozós alapján szegregóciót valósítanak meg|,. A
besziímoló utal arra, hogy ,,a kisebbségiombudsman óllandó gtakorlata, valamint az Egtenlő
Bánásmód Tanócsadó Testület 2/2007. (III'23.) TT sz. állásíOglalósa szerint a szegregóció ún.
sui generis diszlcriminációs forma, amely esetbennincs helye kimentésnek.Az elkilanífts csak
abban az esetbenjogszerű, amennyiben azt törvény kifejezetten megengedi,pl. a kisebbségi
ohatás formóinak esetében.A szegregáció megvalósulásának nem feltétele az.elkt;lanített
csoporttal szembeni hátrány, csupán a törvényben meg nem engedettelkülönítéS... Tehát pl. a
spontán módon kialakult szegregóció felszámolósa is az önkormányzat kötelessége, akkor is,
jon létre,,(89.oldal).
ha az elh;lant;ltségnem az önkormányzat politikája kovetkezményeként
A beszrímoló 101. oldalán |eiqa, hogy egy konkrét ügyben a jogellenes elktilönítés kérdését
többek között a CKÖ ehökétől a cigányok lakta utcákról kért táqékoztatás, a HH/HHH
gyerekek arénya, az ,,etnikai oktatást'' igénylőkről szóló kimutatás és három munkatárs
helyszíni megfigyelései alapján vizsgá|ták meg. A beszrímoló utal arra is, hogy netr. az a
döntő, milyen származásttnak vallja magát a diszkrimíná|t egyén, hanem az, hogy a
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diszkrimináló kiilső jegyeik vagy egyéb vonásaik alapjrán úgy gondolhatta-e, hogy az
érintettekaz adott kisebbséghez tartoznak.
A l03-l04. oldal az osztályok közötti jelentős tanulmányi eredménv-béli szórást a
szegregácíő közvetett bizonltékának tekinti.
Fentieknek megfelelően a hatóság is arta az álláspontra helyezkedett, hogy az
onkormányzatnak és az Iskolánakpozitív kötelezettsége a szegregá\tosztályok kialakulása,
fennmaradása elleni fellépés,azonban ezt nem teljesítették.A hivatkozott Egyenlő Banásmód
Tanácsadó Testiilet állásfoglalás ésa rendelkezésreá1ló adatok a|ap1ánkizárhatő az is'bogy a
kisebbségi oktatás megszervezéseindokolta volna az elkiilönítést, mivel az e|járás alá vont
kimentésibizonyítása csak akkor fogadható eI,,,ha megillapítható, hogl az etnikni kisebbségi
oktatást jogszerűen szervezte meg, az abban való résmételÓnkéntes, az oktatás színvonala a
tóbbségi gterekek oktatósának színvonalától nem alacsonyabb, és az etnikni kisebbségi
ohatás célja éstanrendje is indokolja az elkülónítést,,.
A nemzeti és.etnikaikisebbségekjogairól szőtó |993. évi LXXVI. törvény (Nektv.) 43.$ (2)
bekezdése kimondja: ,r'4 kisebbséghez tartozó glermek a szülője vag glámja (a
továbbiakban eglütt: szülő) dÓntésétőlfiiggően anyanyelvű, illetve anyanyelvi (anyanyelven
és maglar nyelven folyó) vog/ mag/ar nyelvű nevelésben, oktatásban vehet részt. Attól az
évtől kezdve, amelyben a g/ermek a ]4. évételéri - ha nem cselekvőképtelen-, a szülő e
vólasztási jogát glermekével közösen g,lalroroUa". A (4) bekezdésszerint: ,lfeladatellátásra
ktjteles helyi önknrmányzatnak meg kpll szerveznie a kisebbségi óvodai nevelést,továbbá a
kisebbségi iskolai neveléstth ohatást, ha ezt uglanahhoz a kisebbségheztartozó 8 tanuló
szülője hlrte, ésaz óvodai csoport, iskalai osztály a közohatási torslényrendelkezései alapján
megszervezhető. Ha a tanulólétsztim nem teszi lehetővé a kisebbségi oktatós egl településen
belüli megszervezését,az érintett országos Ónkormányzat kezdeményezésérea megtei
(ővárosi) Ónkormányzat megteremtia kiegészítőkisebbségiohatas feltételeit.,,
A Legfelsőbb Bíróság Pfu. IV. 20.9361200814. számű ítéletében
kimondta, hogy ,,a Nelctv.
43's @ bekezdésébőlönmagában mégnem kóvetkezik, hogt a kisebbségiohatást kizórólag
kt;l1n osztály megszervezésévelkell megoldani, Erre lehetőséget az Ebn. 28.s (2) bekezdésa)
pontban foglaltak biztosítanak abban az esetben, ha a szülők aknrata kifejezetten az
el kt;lant;lt osz tályb an megsZerv ezett ki sebbségi oh atós r a ir ányu|, .
Az e|járás során beszerzett iratokból a hatóság megállapította, hogy sem a 2008/2009-es
tanéwe sző|ó, sem a 2009l20l0-es tanéwe szóló beiratkozási |ap vonatkozó kitétele nem
értelmezhető olyan fudatos szülői akaratnyilvánításnak, amely a gyermekÍik kisebbségi
oktatást nem igénylő gyermekektől elkíilönült osztályokban vagy ktilönálló iskolaepületben
megszervezett oktatására irrányult volna.
Amellett, hogy eljárás alá vontak eÍTenem is hivatkoztak, a rendelkezésre álló adatok is
alátámasztjrík, hogy önmagában az etnikai kisebbségi oktatás megszervezése jelen esetben
nem indokolta az elkíilönítést, ugyanakkor a tanulmányi eredmények közvetett módon
bizonltják, hogy a,,cigány-többségti osztályok'' oktatásának színvonala mind a 8 évfolyam
tekintetében elmarad a nem roma többségű osztályokétól, azaz az esetlegesen meglévő
kezdeti egyenlőtlenségek k1igazitására a jelenlegi osztáLy besorolási rendszer alkalmatlan.
A szülők választási jogával kapcsolatosarLaz eset ezen vonatkozásiának hasonlósága miatt
szükséges még utalni az Eurőpai Emberi Jogi Bíróság 2007. novernber 13-i döntésére
(Nagykamara döntése D.H. és mások v. Cseh Köztársaság ügyben), melyben kimondta: ,'a
szülői beleeglezést illetően, amelyet a Cseh KÖztórsaság dantő tényezőnektekintett, a Bírósóg
nem glőződott meg arról, hogl a roma glermekek szülei, akik hátrónyos helyzetű kazdsség
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tagjai voltak ésg,lalcran aluliskolázottak, képesekvoltak felmérni a helyzet összes aspektusát
ésa megadott hozzájárulás kovetkezményeif,.
Fentiek alapján a hatóság megállapította,hogy a jogellenes elkiilönítésre nem ad felmentést
sem a szülők szabad iskolaválasztási, a gyermek nevelésénekmegvá|asztásához fuződő joga
(mivel az onkormányzatnak és az Iskolának pozítiv kötelezettsége a szegregáciő
megszüntetése),sem pedig a kisebbségioktatás megszervezése.
a konkrét ügyben megfogalmazott, de
A hatóság utal a Legfelsőbb Bíróság fenti ítéletében
általánosan érvényeselwe, mely szerint: ,f'z a k1rtilmény...melyszerint a cigóny etnikumhoz
tartozó tanulók körében a halmozottan hátrányos helyzetűekfelalreprezentóltak, éppenazt a
társadalmilag elftgadott, jogszabólyi rendelkezésekben is megfogalmazott igényt támasztja a
kozoktatásban résztvevőkkel szemben, hogl az eglütt oktatóssal megvalósuló felzórkoztató és
integrációs képzésselellensúlyozzák a szociális helyzetből ésfejlettségből eredő hátrányoknt',.
A hatóság a.fenteken tul figyelemmel volt az Eurőpai Rasszizmus és lntolerancia Ellenes
Bizottság (ECRD 10. számú,iskolai oktatásban a rasszizmus ésa faji megkiilönböztetés elleni
kÍizdelemrő| sző|ő,2006. december 15-énkelt ajánlására is, mely a tagállamok kormányai
számárajavasolta, hogy dolgozzanak ki olyan programokat, valamennyi érintettfellel való
konzultációban és figyelembe véve a tarsadalmi-gazdaságt aspektusokat is, amely révén
elkerülhető, hogy a kisebbségi csoportokhoz tartoző tanulók bizonyos iskolríkban
felülreprezentáltak legyenek.
Mindezek atapján a hatóság megáltapította, hogy az Iskola és az Önkormányzat
megsértette az eryenlő bánásmtód követelményét, etnikai kisebbséghez tartozás alapján
jogellenes elkülönítést alkalmazott. Jelen eljárás eredményeképpenmegállapítható az is,
hogy az Onkormányzat egy szegregált iskolai egységetadott a Magyarországi Magiszter
Alapítvány kezelésébe
A Hatóság az ügyben az Ebktv. 16.$ (1) bekezdéséneka) és c) pontjában megállapított
szankciókat a|ka|mazta. A mérlegelésijogkörben megá||apítottfenti jogkövetkezmény a
hatóság álláspontja szerint szükséges aht|toz,hogy kellő visszatartó erőt gyakoroljon a
jövőbeni, hasonló jogsértésekkelszemben. A hatóság a szankciók megállapítása során a
szélesköní nyilvánosságra hozatal elrendelésévelhangsúlyosanvette figyelembe a generális
prevenció követelményét. A nyilvános kózzététe|a hatóság álláspontja szerint hatékony
eszközül szolgálhat allhoz, hogy növelje az eljárás alá vontak és más önkormányzatok és
iskolák, valamint a roma származástt szülők jogfudatosságát és az egyen|ő bánásmód
követelményének,valamint a hátrányos megkÍilönböztetés tilalmránakismertségét.
A hatóság figyelemmelvolt arra is, hogy a jogsértő állapot megszüntetésecsak fokozatosan és
szakmai támogatással valósítható meg. A hatóság ezert rendelkezett a jogsértő állapot
megszüntetésénekmódjáról is, kötelezve az eljárás alá vontakat, hogy pedagógiai szakmai
szolgáltató intézmény,szakértő vagy más szakmai szervezet közreműködésével készítsenek
egy esélyegyenlőségiintézkedésitervet, amely szakmailag megalapozott, ésamely alkalmas
arra, hogy a jogsértő állapotot megszüntesse. A jogsértő állapot megszüntetésénekmódja
kapcsán a hatóság figyelembe vette a Legfelsőbb Bíróság Pfu.IV.936l2008l4. számu
módjára vonatkozó rendelkezéseit.
ítéletében
a jogellenes elktilönítés megszüntetésének
A hatóság az ügyfelek á|taL felajátnlott továbbí bizonytást mellőzte, mivel a tényéll'ása
rendelkezésre álló adatok, dokumenfumok és nyilatkozatok alapján is kétségetkizárőart
megállapítható volt.
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A felmerült eljárási költség a Ket. 153.$(2) bekezdés5. ésl1. pontja a|apjána levelezésés
iratkiildésköltsége.
A végrehajtásfelfiiggesztéserőla kozigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabá|yairől szóló 2004. évi CXL. törvény 110.$.a, a késedelmipótlékról a 138.$-a
rendelkezik.
az Ebktv. 17.$(1) bekezdésezér1ak't.
Ahatározatelleni fellebbezést
biztosítja.
A határozatbíróságifelülvizsgálatátEbktv. 17.$ (3) bekezdése
e|őmozdításarólszóló
A hatóság ahatározatátaz egyeriő banásmódról ésaz esélyegyenlőség
hataskörébeneljárva
pontjában
(1)
biztosított
a)
bekezdés
15.
törvény
2003. évi CXXV.
$
hozta meg.

2010.fetruar,y'3,,
Budapest,

A határozatot kapja:
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1. Esélyta Hátrányos He|yzetűGyerekeknek Alapítvány
1093Budapest,Lónyai u. 34. ÍIU2|2.
2. Tiszavasvári Város Önkormányzata 4440Tiszavasviíri,Városhrázatér4.
3. Tiszavasvári Á|talános Iskola 4440Tiszavasvári,Ifiuságu. 8.
4.Irattár
5. Gazdasági ésEllátási lroda.
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