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A l'ó\,árosi Törvónyszék

Dx

raskó Lliszló üg1véd (Dr Vaskó Ügyvédi Iroda, 4400 Nyíregyháza'
Korányi Frigycs utca 12') által képviselt Tiszavas\ári város Önkormán}zata (4440 Tiszavasvári,
Városház téÍ4.) I' rendii' a Tiszavlsvári Ált'lános lskola ('1440 Tiszavasvári, ]túság út 8') II.
rendű l'elpereseknek, a dx Gregor Katalin jogtanácsos által képüselt Egyenlő Bánásmód Hatóság
(l024 Budapest, Mar8it köruÍ 85., hilalkozási szá 1' EBH/461/1/2rr'0') alperes ellen, közigazgatási
hatfuozat bíIósági felülvizsgálata iránt indított peróben, mely perbc az alperes pemyeÍessége
érdekében d| Farkas Lilla üg).véd (1097 Budapest' Lónyai út 34') által képviselt Esélyt a
Hátrányos Helyzetű Gyermekeknek Álapítvány (1093 Budapest, Lónyai utca 34., IlU21.)
beavatkozott, meghoáa a követkcző
a

ÍtÉlttrr:
A bíróság a fclpercsck koÍcsctéÍeluÍLsítjd.

A tárgl

iuetékfeljegyzési jog folyán le nem lótt kereseti illetéket a felperesek teljes személyes
i]lctékmcntessé8érctekintettel az állam viseli'

Kötelezi a bíróság a felpereseket, hogy 15 nap a]att cgyetemlegesen fizesscnck mcg az alperesnek,
illetve az alperesi beavatkozónak l5.000 - l5.000'- (aza7 tizcnötezetÍ|zenötezel) 1brint
perkiiltséget.

Az itélet ellen fellebbezésnek helye nincs.

INDoKoLÁS:
Az alperesi bcavatkozó kiizérrlekű igényérvényesítéskeretébcn kéíelemmelfordult a hatósághoz a
Tiszavasviíri Városi Önkormárryzattal, illetve a Tiszarusran Á1t3]3nos Iskolával szemben' A
kérelem szcrint ncvczcttck megsértették !z egyenlő bánásmód követelrnényét kb. 350, pontosan

meg nem határozható számú roma gyeÍmekkel szcmben a köZoktatás területén. A kérelmező szcrint
a séíelmczctt szegregáció jogellenes elkülónítés az iskola epületei közötti szinten több éve fennáll,
és az ÖnJ<ományzatnak egy a]apítvánnyal megkótni tervezett kijzoktatási megállapodása az egyenlő
bánásmód scrclmér'rek közvetlen veszélyéteÍcdményczj'mivel fenntaltaná ezt az állapotot. A
beadvány szc'rint Tiszavasvíriban az iskolának három iskolai cgysége múködik, a ,,Kabay' épü]ete a
telepúlésközepén helyczkcdik el' icte legl'eljebb évlblyamonként egy-két cigány gyernek jár' a
telephez közcl hclyezkeclik el, és ez gyakorlatilag homogÓD cigánlskola.
épü]et a
''Vasvári''
',Büdi''

A ,,Pethe'' U alalú főépüIetének egyik szárnyában 5 cigány osztály működik, a násik számyban
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csak nem Íoma gyermekek tanulnak' A íijépü]el mellett található,,Zöld iskolában" és a,,kis
épületben'' csak roma tanulókat oktatnak' A beadvány szerint mind a Vasviiriban' mind pedig a
Pethében tanuló gyermekek szülei ragaszkodnak az adott iskola epülctóben töíénő oktatáshoz'
ennck clsődleges oka a Íiildrajzi közelség, ugyanakkor a kérelmező álláspontja szerint a szülők
meggyőzhetőek lemének hogy iskolabusz igénybe vételével más épületbe i árassák gyermekeiket.

A

Í'ennálló állapotot rnódosíthatja az önkormányzat közoktatási megállapodás tervezete' mely a
Pethe épületeiben oktatott roma gyelmeket a Magyarországi Magiszter Alapitvány ingyencs
használatába adott rószébcn helyezné el. Az alperesi beavatkozó tudomása szerint az Alapítvány
intézményi kialakításával kapcsolatos tájékoztatás nem volt teljes köríí. j]]etvc annak során
megtév€szthctték a szülíiket' tapasztalataik szerilt ugyanis a íomák többsége fél a kialal-ult
helyzcttől' kétségeik vannak. A szűlők közül már mintegy 200-an aláírtak egy iratot' akként
nyilatkozva, hogy szivesen járatnák egy esetleges alapítványi iskolába gyermeküket. Az alperesi
beavatkozó tudomása szerint a Pethe fóépülctének egyik felébe csak romák jámrinak. míg a másik
számyba tiibbségében nem roma 5-erekek. A kérelmező elóadta lovábbá, ho8y munkatársai jelen
voltak a beiratkozásnál' ahol r]em az egyes képzésiformák, hanem a kü]önböző épűletek közötti
választást regisztrálták. A kérclmcző az ctnikai adatokkal kapcsolatosan előadta, hogy azokat
munkatfusai pcrccpciójára, a szülők és a helyi önkormányzati tisztségviselők clmondására, valamint
az iskola igazgatójától kapott tájékoztatásra alapította, valamint ezen etnikai adatok olszágosan is
ismertek' Csatolta a Tiszavasvári Városi olrkormányzat aItat 20o7' évben készitt€ttct Közoktatási
Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés elnevezésű dokumcnfumot, melyből kiderült' hogy 2006. október
végéna roma lakosság összlétszáma 2346 Íő volt' mely a város lakosságának 17,5 %_a' A
dol-umcntum szcrint a Pcthc és a vasvári iskolaj cgység melletti telepaken élnek a romák, ott magas
a hátrányos (HH), és halmozottan hátrányos hel)'zetű (HHH) tanul(ik aránya. A Kabay iskolai
cgysógben az elóbbiekhez viszonyítva alig található HH és HHH gyermck, a HH gyennekek aránya
a Kabay egységben 3l,4%, a Pethe egységben 63'9%' a vasváriban 43'4%, míg a llllH gyemekek
aránya a Kabay egységben 5,5%, a Pethe egységben 46,l%, a Vasvári egységben pcdig 28'7%' A
helyetelemzés szerint a tel.jes iskola vonatkozásában minden évfolyamon vannak olyan osztályok,
alrol a HH tanulók aránya i00%, mig a többi osztályokban ennél jóval kevesebb, vagy a]ig van.
Emclt szintű illctve kéttannyelvű oktatás a Pethe és a Kabay egységben van, de csak azokban az
osztályokban, ahol nem magas HH tanrrlok crfutya' összességébcn a HH tanulók 17%, míg a HHH
tanulók mindösszesen 4,4oÁ-a veszi igéDybe eme]t szintii. vagy kéttannyelvű oktatási Íbrmát' A
helyzetelemzés szerint a Pethe iskolai egységben a kéttannyelr'ű osztályokba járnak a neÍÍlÍoma
gyerckek' a roma kiscbbségi oktatásban pcdig csak rorna tanulók részcsülnek, ezéIt javaslatként
Íbgalmazta meg a helyzetelernzés' hogy az egyes óvfolyamokon bclül a párhuzamos osztályok
vonatkozásában egylbrmán elérhető legyen mindenki számára a kéttannyclvíi és a kisebbségi
oktatás. A dokumcntum szükségcs beavatko7ásként írta le' hogy áz önkormányzat gondolja át a HH
és HHH gyemekek egyenletesebb elosztását az iskolai egysógek és párhuzamos iskolai osztályok
vonatkozásában a hátrányos helyzetű gyetmekek érdekében.

Csatolta még a kélelmező az Önkormányzat és a Masyalországi MagiszteÍ Alapitvány (MMA)
közötti közoktatási megállapodás tervezetét, valamint az iskola egy részének fenntartói átadásálól
szóló 5'7/2009' onkormán1zati határozatot. A kérclmező a lián)?ótlási fclhívásla kiemeite, hogy a
MMA ugyan a Pethe iskolai egység összes épületét használatba kapja, de a kiizponti epülctben
tanuló neln roma gyerekek oktatását változatlan hc]ycn kívánja megoldani úgy, hogy a nem roma
gycrekek nem válnak az alapitványi iskola tanulóivá'

A kérelmezii tudomása szerint csak roma szülők nflatkoztak úgy, hogy az alapítványi fc[ntaltású
intéZménybe jaratnák gycmckükct, az alapítványi iskola létrehozása azórt különösen sérelmes a
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kérclmező szerint, meú ajelenlegi szegregációt konzerválja' intéZnényesíti,ugyanis az új iskolában
csak roma tanulók lesznek.

A közigazgatási eljárásban az Önkormányzat I. r' Í'elpercs az eliárás megszüntetését kértc. melt
álláspontja szerint a kérclmcző neirr nrinősül az egyenlő bárrásr-nódról és az esélyegyenliiség

eliímozdításáról szóló 2003. évi CXXV törvény (Ebtv) alapján társadalmi ós éÍdek-képviseleti
szeNezetnek, így nem jogosult a hatóság előtt köZérdekú igén}t érvényesíteni'Az l' r Í'elpcrcs
nf]atkozatához csatolta a 2009' nájus .l-i rcndkívüli képviseló-testülcti ülés jcgyzőkönyvét.
melyben a kéPviselij_testiilet elfogadta a közoktatási rrrcgállapodást. Csatolta továbbá Kapomai
Judit közoktatási szakértő által készítettvélcmén}t' rnely megállapítja' hogy a település
legsúlyosabb prob]émája a cigányság helyzete, noha a szülőket mind 2007-ben, mind 2008-ban
tájékoztatták a tanév iDdítás előtt az iskolai pedagógiai programjának kínálatáról, aZ iskolaválasztás
t<ibbségében a lakóhc]yhez közeli elhelyezkedés alapján töftént' A Il' r felpeles nyilatkozatában
elismeÍte, hogy az iskola egy komoly szociális 8ondokkal küZdő település oktatási intózménye,
amely háÍotn kolábban önálló iÍtézményösszevonásáva] 2007' július 1_jén jött ]ét c. A 2008-2009.
tanévben az iskolában 6.l osztály mtiködött' melyben 1388 g,ermek tanult, ezen belül a Kabay
egységben 588 főből l75 1ó volt HH, 59 lő HHH' a Vasvári egysógben 2l2 lóből l57 1ó HH' 102
HHH, mig a Pethe egységben 588 főből 410 HH' 353 HHH gyermek volt. A II. r t'e]peres
nyilatkozata szerint a Pethe es/sé8 telephelyeinek a MMA részére töfiénő téÍítésnélkül használatba
adásÍra azéft került sor, meú M alapítv.inyi iskola áItal kínált konplex ,,életpálya modell''
programot leginkább a Pethe egység közelében élők kívánták igénybe vefui. Az életpálya model]
bevezetése azát indokolt, melt a HHH tanulók jelentős része komoly lenraradással étkezik ttz
á]talfuos iskolába' Az isko]a az egész településrc kötelező felvételt biztosító intózmény,
körzcthatára a Tiszavasvári Város közigazgatási teíülete. A bcilatkozás során a szülők nem iskolai
egységekbe íratják gyemekeiket, hanem képzésifomát választanak' mclynek az iskolai egységek
közötti elosztása az igazgató kompetenciája' Minden gyermek olyan képzési fomlába kcrül, ami]yet
a szülők választottak. A Il' r' felperes álláspontja szerint a szülők joga, hogy megválaszthassák aá'
hogy gyern'reküknek milyen képzési1brmít kérnek' ejogot nem lehct tólük elvonni. Utalt arra, hogy
a ká'e]mezcj bcadványában összemosódnak a tényállítások és a vé}emálynyilvánítások,
mcgalapozatlauak tartotta azt az állítást. hogy az akár részéről' aktr az I. t. felperes részéről bárki
etikai adatot köZölt volna.

A köZigazgatási eljárás során

a kérelmező alapítvány képvisclője kérte az alperesi hatóságot, hogy

Tiszavasviiri egész közoktatási hel}zetét vizsgálja meg 2004_ig visszamcnőlcg' különös tckintettel
az állításuk szerint szegregált oktatást tbl}'tató Pethe FcÍenc iskolai egységre. A hatóság tanúkéÍt
hallgatta meg Kapomai Judit Mária talút, közoktatási szakértót' aki szakvélemén}tkészített 2009.
márciusában a Tiszavasvári Városi onkonnányzat fenltadásában működő Óloda és Általános
Iskola átszervezéséIől' továbbá Rozgonl Attilát, Tis7avasvfui Város po]gármesterét. A szakértő
szerint aZ alapítviínyi iskola létrehozása jó jrányú' jobbító szándékú töIekvés volt, és az iskola
igazgatója mindcn szülőt összehívott és tájékoziatta őket az átszervezéslől, és nllatkozatot is
aláíratott velük' Rozgonyi Attila polgiímester úgy vallott' hogy nincs szcgrcgáció a Tiszavasvári
oktatási intézményekben sem etnikai szánnazás, scm hátrányos helyzet alapján' Tiszavasvári a
rcndszerváltást kaivetően nehéz helyzetbc kcrü]t' az önkormányzat a hel1zet kczelósóre számos
komplcx programot dolgozott ki' így például pályMatokon vettck részt, a közoktatásban jelentkcző
problémák megrlldása érdekébenaz önkormányzat úgy döntött' hogy altcmatív pedagógiai
módszerekre van sziikség.

Az iskolás gyermekek szülei körében oz alapítvánl iskoláról rnég a testületi döntést megelőzően
igén1.|elméréstvégeztek, melycn jelen voltak az érdekvédelmi szervezetek, az iskolák vezetői, a
Cigány Kiscbbségi onkományzat képviselői is' az e]sődleges t'elnéÉssorán 200 család
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nyilatkozott, ami kb. 300 gycrmcket jelent, ezzel párhuzamosan szülói é ekezleten is tájékoztatták
a szülőket, ckkof 360 gyerekre jelezték, hogy az alapítványi iskolába kívánják iÍatni őket. akik nem
kívántak ide átmenni, bekeÍültek a Kabay iskolai e8ységbe. Tiszavasvári település hosszúkás.
mel'nek két vógén van az a történelmi terület, amely hátrályos hely7.ctú' valamint egy ilyen terület
van még a városon kívü]i JózseÍhazán is. Megpróbálták a gyermekek egy része esctén a sziilőket
mcggyőzni, hogy gyereküket a Kabay egységbe írassák, még iskolabuszos szállitást js fc]ajánlottak,
dc sikel1e]enül. A tanúká1t neghallgatott Halász László iskolaigazgató szerint éppen azért tij.ténik a
városházán a beiratkozás' hogy a s7iilijk azonositsák az épületekkel a képzésifomákat, ő maga is
ösztöÍózte a szülőkct' hogy vá1asszák az emelt szintű képzéseket,nyilvántartás hiányában pontosan
megjelölni nem tudta a íoma tanulók s7ámát' A Kabay egységben azéfi van jóval kevesebb HH és
HHH gyermck, melt a szülők általában ragaszkodnak a tanítókhoz, valamint ahhoz az épülethez,
ahova a nagyobb testvéÍ isjárt' Az alapítvánf iskoia szervczésével kapcsolatosan á|láspontja sze.int
objektiv tájékoztatás hangzott el' ez iskola tanulói létszáma a Pethe egység épületének átadásával
mintegy 400 liível csökkent, de aÍra is volt példa' hogy a Pethe egységból írattak át a gyermekeket a
Kabay egységbe. Nem Vitatta, lrogy alacsony a HH és HHH gycrmekek aránya az eme]t szintú
oktatásban, de a Kabay cgységbcn folyamatosan nó a számuk, amíg a Pethe cgység működölt
valóbanjelentős eltérésmutatkozott az egyes os^á]yok között a HH_sok arányát illetően.

A szintén tanúkéntkihallgatott Ledniczky Mónika Zsuzsaina, akinek gycrmeke a Pethe iskolai
egységbe, a kéttannyelvú osztályba jáÍt, álláspontja szerint megÍigyelés alapján gondo|ta úgy, hogy
az alapítványi iskolába halmozott hátrányos helyzetű gyermek .jámak' az alapítványi iskola
beindítása benne ellenérzéseketszült, azt erószakos elkülönítésnek erzi. Nagy Levente az MMA
kuratóriumi tagia tanúkéntimeghallgatásakor azt adta elő' hog/jó lehetóség' egy modell kisérlet az
iskola átvétele, a Cigány Kiscbbségi onkonnányzat is tánogatta eá a tcÍvct, fő előnyeként a
folyamatosságd, a korai idijszakban elkezdődöll léjlesztéstés az életi'losszig taÍtó képzéstje1ölie
meg.
A kérelmezó a közigazgatási eljárásban csatolta a Roma Polgárjogi Mozgalom szabolcs-szahnáÍBeleg Meg/ei Elnökének az oKM_bc7 2009. Íébruár 23-án faxon eljuttatott pcticióját, csatolta a

,,Cigán1ság hcl1zete Tiszavasváriban" című 2007-ben készítettdokumentumot, az önkormán),zat
képviselő-testtiletének 2008. szeptember l6-án taÍtott rendkivüli nyílt ü]éséÍőlkés7ített
jegyzőkön}'vct. Alláspontja szerint az cinkormányzat és az iskola is vezetett etnikai nyilvántaltást. és
a Pethe egység alapítvánl múködésbe ádása azt a célt s7o]gálta, hogy az iskola az integrációs
normatívát igénybe tudja venni. A petícióhoz csatolt levél szerint a gyerekek elkülönítve tanuJnak,
külön a rnagyar és külön roma gycÍckck, a két cpület között nincs átjárás, ezt a petíciót 29 s2emély
írta alá. A képviseliitestületi jegyzókönyv szerint akadálÍ jclcnt a nomatíva igénybcvételére,hogy
a Pethe Felenc iskolai egységben jdén is 3 cigány clső osztál}t indított az önkormányzat' amcly
gyakorlatilag a szegrcgáció 1énntaftását jelenti. Ezen jegyzókönyvben a polgámestcr vázolta, hogy
két megoldás lehetséges, az egyik' hogy az öDkonnán}zat 1énntartja ajelenlegi állapotot és vállalja a
bírságok mcgfizctését,míg a másik, hogy tcljes körű integrációt valósít meg minden áron' Utalt
ana, hogy speciális képzéstnyújtó oktatást Lell megyalósitani, mely lehetővé teszi a racionális és
folyamatos integrációt, elkülönítvc a szocia]i7á]at]an HHH-s gyermekeket.
Kerekesné Lévai Erika, aki 2009' szcptcmbcr l-iétől a MMA által üzemeltetctt óvoda' és általános
iskola vezetóje tanúkéntclőadta. hogy az a]apítvánl iskola tanulói létszáma jelenleg 350 1ó'
rnindannfan a Pethe egységből mentek át az alapítvánl iskolába' A kolábbi Pethc cgység
épületébenhat olyan osztály van, ame1yek az önkormányzati t'enntartású iskolához taftoznak, ezek
mind két tanítási nyelvLi osztályok, az alapítványi iskolában gyakorlatila8 minden tanuló HHH_s, ós
mindenki kéÍtca cigány kisebbségi oktatást. A Pethe iskolai egysóg véleményeszerint nc]n volt
szegregált, meÍt a gyermekek n]indcn szo]8á]tatáshoz hozzájutottak, a nem roma szüJőket mai napig
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is nehéz meggyózni az integráció szükségcssógéról, de 2008-ban indult kéttannyelvú osztályban
sikeÍüll kb' 507o-ra emc]ni a HHH-S gyennekek arányát' A tanú abból következtetctt a loma

származásÍa' hogy valaki kérte_e a cigány kisebbségi oktatást' véleményeszerint aZ iskola ncm
vezetett nyi]vántartást az etnikai hovataftozásfól, álláspontja szcrint nincs joga az iskolának
erőltetni azt, ho8y a loma szülők emelt szintű képzósre írassák bc s/ermekeiket, tapasztalata szelint
az iskola épüJct közelsége nagyban beÍ'olyásolja a választást. Dr Budai Zoltán tanú szcrint a loma
sziilők informált tájóko7tatása nem valósult meg az alapítvánl iskolával kapcsolatosan, nem tudták
pontosan, hogy milyen nyilatkozatot íÍtaka]á, az alapítványi iskolával kapcsolatos nyilatkozatokat
csak rorrra sziilőknek küldték ki, a tájékoztatáson a hangsúly azon vo]t, hogy az alapítványi iskola
hogyan menti meg a várost, az iskola igazgatója a fokozatos integlációt támo8atta, az a]apítvanyi
iskola osáál)'ai tiszta lon'Ia összetételűek' a tantermek fclszere]lsége lchangoló.

A

leÍbl},tatott bizonyítási c]járás eledményeként aZ alpcrcs a 2010. fcbruár 19. napján ke]t
EBH/4ó1/1/20l0. szánú hatiíozatáva] megá]lapította' hogy á Tiszavasvári Város Önkormányzl1s,
mint fenntartó, és a Tiszavasvári Általános Iskola megséÍtette az egyenlő bánásmód kövctcllnényét
azza1, hogy a Tiszavasv.íri Általános Isko]ában iskolai egység, illetve osztályok szintjón etnikai
kisebbséghez tartozás alapjár jogel]enesen elkülönítette a gyemekeket' ezért elíendelte a jogsértő
állapot megszüntetését' és a jogsértéstmegállapító határozat 6 hónapra ti'rténő nflviínosságrá
hozatalát, kötelezte továbbá a felpercsckct csélycgyenliiségi intézkedési terv elkészitósere, a
határozat kéáezvételétőlszámított 6 hónapon belüli clkészítésére.

A határozat indokoláso szerint a kérelmező alapílviíny okiratár'lak 4' és 5' pontja a]apján jogosult a
hatóság előll közérdekű igén}'t énényesíteni,aZ alapít\'ány célja többek között az illtegráció és
esél}egyen]óség megteremtése a gyennekck számáÍa, illetve harc a diszkrimináció ellen. Az
okiratának 5. pontja az alapítvány által végzett köZhasznú tevékenységkénternlíti a hátrányos
helyzetü csopofiok társadalmi esélyegyenlősógének clősegítésétés az embe és áltampolgári jogok
védelmét' Jelen i]g}'ben a hatóság védett tulajdonságnak lbgadta el az érintett tanulók nenzetietnikai kisebbséghez tartozását. roma származását' hátrányként éÍtókelte, hogy az alapítvány
hivatkozása szcrint az &intettek etnikai hovatartozásuk következtében elkülönült ópü]etekben,
illetvc osztáJyokban tanulnak' Az eljalás során beszerzett bizonyítékok, a tirnúvallomások
egyéíelműenalátámasztják, hogy az önkormányzatnak és az iskolának tudomása van a lorna
szfumazású tanulók magas számáról és a szegregáció tényéről.Az iskolában mind iskolai egységck'
miíd pedig osztályok szintjén jelentős különbségek vannak a HH és a HHH tanulók arányát
tekintve' a HH ós a HHH gyermckck ilycn cJkü]önítóse a valóságban a tanulók ctnikai szánnazás
a]apján történő szegregációját valósí1ja meg. nelyet csak a kisebbségi oktatás bevezetése
indokollratna. Hivatkozott a hatóság a nen'izeti és ctnikai kisebbségijogok országgyiilési biztosának
2008. évi beszámolójára' mely szerint nem feltétel' hogy az önkormányzat, vagy az iskola tevőleges
magatafiása okozza az elkűlönitést, elé8' ha elnéznck egy kialakult gyakor]atot, aminek az a
következmétrye, hogy a cigány és/vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nagy többségiilben
küiön osztályban jámak, a spontán mtirion kialakult szegícgáció felszámolása is az önkormán}zat
kötclességc akkor is, ha az elkülönültség neln az önkományzat po]itikája következményeként jön
iótrc.

Utalt az Egyenló Bánásmócl Tonácsadó Testület álláslb8lalására, a nemzeti és etÍikai kisebbsé8ek
jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (Nektv.), a Legfelsőbb Bíróság Pfv'IV20.93ó/2008/4.
számú ítéletéIe'és az eljárás soriín beszerzett iratokból megállapította, hogy scm a 2008/2009-es
tanévÍcszóló, sem a 2009/2010' tanévre sztiló beiratkozási lap vonatkozó kitétele nem értelmezhető
olyan tudatos szülői akaratnyilvánitásnak, amely a gyermekük kiscbbségi oktatást nem igénylő
gyelmekektől elkiilönült osztályokban, vagy különá]ló iskolaépületben megszcÍvczett oktatásra
irányult volna. Az etÍikai kisebbségi oktatás megszeÍvczóse jelen esetben nem indokolta az
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elküIönítést, ugyanakkol a tanulmányi eredmények köZvetett módon bizonltják' hogy a cigány
többségű osztályok oktatásának szinvonala mind a 8 évfolyam tekintetébcn clmarad a nem ronra
többségű osztályokétól' A hatóság Íigyelemmel volt az Európai Rasszizmus és lt1tolerancia Ellenes
Bizottság (ECRI) l0. szánú, aZ iskolai oktatásban a rasszizmus és a láji mcgkülönböztctós elleni
küZdelemről szóló 2006. decqnbcr 15. napján kelt ajánlására' arrrely a tagállamok kormányai
szánára javasolta, hogy rlolgozzanak ki olyan programokat vaLamennyi érintctt fc]lcl Való
konzultációban, amely révérrelkerülhctó, hogy a kisebbségi csopoÍtokhoz ta.tozó íanulók bizonyos
iskolákban fe]ülreprezcntáltak legyenek' A2 alperesi hatóság leszögezte, hogy az önkormányzat ós
az iskola megséÍtette az egyenlő bánásmód kövctelményót, ctnikai kisebbséghez taÍozás alapján
jogellenes elkülönítóst a]kalmazott, és megállapitotta azt is, hogy az ó konnányzal egy szegegált
iskolai cgységet adott az MMA kezelésébe.

Az alperes határozatával szcmbcn a fclperesek keresetct terjesztettek elő, melyben az alperes
hatiÍozatáDak hatályon kívül helyezésétkérték,kéftéktovábbá' hogy a bíIóság három hjvatásos
bíróból á11ó tanácsban járjon el. Előadíák. hogy az alperes eljárása solán nem taftotta be az elóírt
elintézési hatá.időt' mcgséÍtvc ezáltal a Ket' 33. $ (7) bckezdését,illetve az egycnlő bánásmód
hatóságról és eljárásának részletes szabályairól rcndelkcző 362/2004' (XlI' 26.) Komán}'rendelet 7.
s (2) bekezdését. Hivatkoztak arra, hogy a kérelmező nern minősül az Ebtv. 18. $ (2) bekezdése
szerinti iigf€lnck' illetve a kérelmezőt nem illetik meg az üg}4él jogai, a kérelmező alapitvány,
mint társadalmi szervezet cél szeÍinti besorolása szociális tevékenységés nem jogvédő tevékenység'
Az országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala által vezetett nyilvános országos né\jegyzékből
beszerzett adatok alapján megállapitható, a kérelmező alapítvány céljának leírása, mely szcrint a
magyar és más országokban nchóz sorban éló, főként de nem kizárólagosan roma fiatalok segítése,
elérhetővó tévc számukra a jóléti táÍsadalom viszonyait, ezen cé] leírásban nem szerepc7 a s7cNezet
céljai köZött sem a hátrányos l'telyzetű csoponok társada]n]i esél)'eg}'enlőségérlek elősegítése. sem
pedig az cmbcri és állampolgári jogok véde]me, eZéft az Esél1t a Hátráíyos Hel]'zetű Gyennekek
Alapítvány nem minósül az Ebtv.3' $ e) pont szerinti táÍsadalmi és érdektépviseletiszervnck.
Alláspontjuk szeÍint a Kct. 50. $ (1) bekezclése alapján az alperesnek, mint hatósá8nak tényállás
tisztázási kötelezettsége körében tisztáznja kcllett volna, l1ogy a kére|mező a]apítvány aZ adott
ügyben ügy{élnck minősül_e' és meg kellett volna keresnie az alapítvány nyilvántartását vezctó
Fővárosi Bíróságot a hatályos a]apító okirat bcszcrzésc iránt' A kéIelmezó az e]j&ást megindító
nehezen értelmezhctő' illetve részben értelmezhetetlen tartalmú kérelrnében arra hivatkozott, hogy
fennáll annak közvcticn vcszélye' hogy az eljárás alá vontak megsértik 350 általuk pontosan nem
ismert cigány gyermek egyenlő bánásmódhoz való jogát a közoktatás tcrületén' a kérelmező szerint
a szegrcgáció az önkormányzat fenntartásában működő Tiszavasvári Általános lskola épületei
közötti szinten több éve Íénnáll' A kérelmező bcadványának taÍtalmából az állapítható meg, hogy a
kérclmcző egy jövőben bekövetkezendó, által.L jogellenesnck minősítő kórülménÍ ncvcsit, és az
eljárás táIgyává tette a kérclmező a fcnntartó önkomáDyzat és az MMA közötti köZoktatási
megállapodás teNczetct is anéJküJ, hogy a mcgál]apodásban' illetve a szerzódésben éfintett másjk
{blct az MMA_t az eljáÍásba bevonta volna' nem tette lehetóvé a MMA részére'hogy gyakorolhassa
az ügyiél lészére a Ket-ben biztosított jogokat'
A kérelmezii nem

tényeket állít, hanem feltételezóseket lbgalmaz mcg' minden ténybeli alapot
nélkülöző feltéte]e7ósckbc' jós1ásokba boosátkozik. Ténykónt állítja azt, hogy 350 fó általuk
pontosan ncm ism€Í cigány gyermek egyenlő bánásmódhoz való.jogát sértette lneg a2 I' r. lélpercs a
köZoktatás területén' me]y fe]tétclczésck miatt az eljárás során is kér1e a kérelcm pontosítását
konkretizálását. A2 eljárás soÍán a kö7óídckú igeny érvényesítőkénteljáró kérclmező nem
valószíníisítetteaz általa elóadolt jogsérelmet. így aZ alperes által meghozott hatáíozat az Ebtv t9.
$ ( l) bekezdésébeis ütközik, cmellett sérült a Ket. 50. $ ( 1) bekezdésc is, de megséúettea hatóság a
Kct. 2' $ (])' (2) és (3) bekezdésében íftakat is. Az eljáró lratóság nem hívta fel a kórelmezőt az

8.K.31.t09/20t2l:i.

általa megielőlt inlbrmáció forrását biztosító szenrélyek ncvónek és idéZhető lakcímónck

a

bcjclentésére' igy kizáta annak lehetőségét, hogy a fclperesek bizonltási inditván}t tudjlnak tcnni
czen személyek neghallgatására' holott a hatóságnak döntését valósághű tényállásla kell alapoznia.
KiÍbgásolta a közigazgatási cJjárásban a jegyzőkönyv vezetésércvonatkozó szabálylk megsórtósét,
a pontatlan jegyzőkönyvvezetést, a jegyziíkönyvben fo8]alt tanúnyilatkozatok valóságtól eltorzitva
történő rögzítósót' mint például Ledniczky Mónika Zsuzsanna tanúval]omása során a tanú ncm tett
olyan nyilatkozatot, hogy roma gyermeke van, holott a jegyzőköny\'ben cz szercpeJ' az ügyfelek
nyilatkozatát taÍtalmazó jegyzőkönyvi rész nincs összeszerkesztve a taDúk nyilatkozatát taftalmazó

jegyzőkönyvi résszel' a jegyzókönyvben rögzített tanúvallomásokat tartalmazó jegyzókönyv
taltalom megismelésérea fclpcrcsck képviselőjének gyakollati lehctősége nem volt, csak azután,
miután aicgyzőkönyv ezen részé{is egy példányban átadták Észüke.

Sérült továbbá a Íélperesck szelint a Ket' 72. $ (1) bekezdés eb), ec) pontjában íúÍendelkezés is'
miután aZ alperes a határoziit indoko]ásában n€m tüntette l'el aZ üg}'Íéláltal felajánlott' de mellő7ött
bizonltást' és a mellőzés indokait, illetve nem taftalmazza a méflegelési jogkörben hozott hatáfozat
a hatóság mérlegelésébenszcrcpct játszó szempontokat és tényekct. Dr Budai Zoltán tanúkénti
me8hallgatásával séÍülta Ket' 53' $ (3) bekezdés a) poÍtja, mis7cÍint tanúkéntnem hallgatható lneg
az, akitől nem várható el bizonltékként éítékelhetővallomás, illetvc aki nem kapott felrnentést a
titoktartás alól. Az eljáró hatóság annok ellenéfe elÍbgulatlannak miÍősítette Dr Budai Zoltán
szcl't]élyét és bizonltékkéntéÍtékeltetanúvallomását, hogy ncvczctt úgy nyilatkozott, hogy az
eljárás összes folyamatában üs'ryédjelöltként részt vett. Dr. Budai Zoltán az információ Íbnás meg
nem jelölésót azza| ÍnagyaíázÍa,hogy vélelmeztc' hogy az önkomlán1zat jogellenesen retofziót
alkalmáZva megszünteti az általa meg nem nevezett tanúk részérea juttatások fo]yósítását' és
megsziinteti lbg]alkozlatási jogviszonyúat, kértéka t'elperesek, hogy a bíróság Dr Budai Zoltán
tanúvallomását a bizonltókok köréből rekessze ki. Hivatkoztak a kérelmező 2009. május 28.
napján kelt nyilatkozatára' melyből megállapítható álláspontjuk szelint' hogy a kére]mező pontosan
neln is ismeri aZ általa hivatkozott 350 cigány gyemeket, így nllvánvalóan be sem tudja
azonosítani percepciója alapján a 350 fő ci8ány gyermokct, illet\'e be sem tudja azonositani azt'
hogy ezek a gyennekek milyen et]ljkunhoz taftoznak. A Nektv. 7. $ (1) bekezdése szerint valancly
kiscbbsóghez való taÍtozás vállalása ós kinyilvánitása az cgyén kizárólagos és elidegeníthetetlen
joga, a kisebbséghez' az etnikumhoz Való taúozás tekintetében csak az adott személy nyilatkozhat'
ez ajog az Alkotmány által garantáltan az egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga. A kérelmező
kerclmóbcn mcghatározott 350 fő és o kérelmező által pontoson nqlr js]ncÍt cjgány gycnnckck
közül egyetlen egy gyenneket' seln antak sziilőjét ncm hallgatta lneg a hat(iság a tekintetben, hogr a
cigá]y etnikumhoz taÍtozónak vallja_e magát. DL Budai Zoltán tanú pcrcepcióra, szubjektumokra
alapozott véleményéta hatóság tályként kezelte rnegszegve a tényállás tisztázási kótelezettségre
vonatkozó szabá1yokat.

Kiemelték a l'elperesek keresetlevelükben, hogy a hatfuozat a múlt időt je]entő
',megsóÍtcttc'
kifejezést használta , amiből ana lehet követkcztetni, hogy a jogsértésa mú]tban töÍtént, Maz a
határozat meghozataiakor a jogsértésmár nem állt fcnn, így a jogséíő állapot megszüntetésénck
értehnezése'vagy elrendelése éítelmczhctetlen. A kérelmez,ő hivatkozott az ún. ,'különballagási
üg}Íe", amely 1997. évi ügy, és ebben aZ időben még nem is volt hatályos az Ebtv', így a kérelmezó
által hivatkozott ítólctek nem jelenthetnek hivatkozási alapot az Ebtv megsálése tekintetében'
Hivatkoztak a beiratkozÍssal kapcsolatos nyomtatván)Ta, amelyből megállapítható, hogy a
gyem'rekek szűlei nem isko]át, hanem tagozatot vá1asztanak, emellett a felperesek igenis győzködték
a hal]nozottan hátrányos helyzetű sziilőkct arról, hogy emelt szintli képzésreíÍassák be
gyermekeiket' melyet a közigaz8atási eljárásbaÍ meghallgatott tanúk is alátámasztanak. Az alperes
és a kórelmezií szinonim tbgalomkónt kczelte a halmozottan hátrányos foga]mat a cigány gycrmck,
vagy a cigány ctnikumhoz tartozó gyennek fogalommal, mely alapvetőetl téves l'elfogás attó]
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fiiggetlenül, hogy a két ibgalon köZött ]ehet átl'edés. A halmozottan hátrányos fogalom szociális
ismérvek alapján került meghatározásra' níg a cigány etnikumhoz való taÍozás nyilvánvalóan nem
szociális isrrrérvct takar Rámutattak arra, hogy i.atcllcnes a határozat, a kérelmező kérelmébcn
ugyanis nem 350 fő pontosan meg netn hatfuozható sziínúroma gycrekre hivatkozik, hanem
',350'
általunk - kérelmező által - pontosan nem ismeft cigány gyenrrekre''' Egyáltalán nem mindegy a
felperesek állásponda szerint, hogy a kérelmező a 350 Íó tokintetében a létszámot nem tudja
pontosan meghatafozni. vagy nem ismeri a 350 Íőt' akit ismerctlenül is cigány származásúként
nevesít.

Hivatkoztak továbbá a fe]pe.esek keresetlevelükben, hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzata a
Magiszter Alapítvány által működtetett óvoda, álta]ános iskoia, középiskola és szakiskola, mint a
Tiszavasvári Általános Műveiődési KöZpL'nt (ÁMK) lntezmenycgysege tckintetébcn nem lenntartó'
a felper€seknek a Magiszt€r Alapítvány által nűködte1ett iskola tevékenységéhez e tekintetben
semmi köze nincs. Hangsúlyozták, hogy bizonltották is azt a kóÍülmény, ho$l az iskolai képzésés
az osztályok ingatlanokon töúénő elhelyezésével kapcsolatos beosztás még a beiratkozás előtt
megtöftént' errnek kapcsán szóba sem keÍült olyan köÍülmény, hogy elkülónülés állapitható meg.
Abból a körülményból" hogy esetleg a kére]mező áLal cigány etl kumnak minősített szülők
többségükben nem íratták gyermekeikct emclt szintű képzésre' ncm lehet azt a kövctkeztetést
levonni, hogr az etnikai kisebbséghez tanozás alapján jogellenes elkülönítés történt. Továbbra is
fenntartották azon álláspontjukat a felpelesek, hogy a közoktatáslól szóló 1993' évi Lxxlx' törvény
13' $ (1) és (2) bckezdósc alapján a szülőt megillcti a nevelési, illetve nevelésj_oktatási intézmény
szabad megválasztásának a joga és megilleti a szülőt az a jog is, hogy gyemeke számára nem
állami, illetve nem iinkormán)zati ncvclési_oktatási intézménÍválasszon, vagyis a peÍbeli esetben
a szülőket megillette az a jog. hogy gyermeküket a Magisáer Alapítvány által létrehozott oktatási
intézménybe irassák be, és a l'elpereseken nem lehet számon kémi azt' hogy a szülők miát ílatták
gyemekeiket ezen intézménybe' A felperesek álláspontja szeÍint az alperesnek nincs olyan
hatásköre, hogy jelen ügyben a közoktatási megállapodás megszüntetésére kótelezze az l. Í.
felperest, i]]ctve a közoktatási

megáilapodás jogszabályba ütközését megállapítsa.

Az

alpercs nllatkozata a kcIcsct olutasítására iÍán)rult, a határozata indokolását fenntaItva arra
hivatkozott, hogy határozata megalapozott és jogszerű. Előadta, hogy az ügyintézési határidő
túllépéseaz ügyben nem volt l]atással az ügy érdemi elbírálására, emellett az ügyintézési hataridőbe
be nem száutító időtartamokól az eijárás megindításáról szóló éÍtesítésében
a fe]pereseket
tájékoztatta. Rámutatott aITa' hogy a kérelmezó alapitvány alapító okiratában foglalt célja, és így
eljárási képcsségcaz alperes előtt hivatalból ismeít körülmény a kérelmezó alapítvány korábbi'
hatóság előtti eljárása folytán.

A

közéIdekú igényéNényesítésalapján indult eljárásokban a kórelnező társadalmi és
érdekkópviselcti szeNezeteknek az Ebtv. 20' | (l) bekezdésc éftelmében nem kell meghatároznia

sem név, sem sziím szerint a jogsértésscl'vagy annak közvet]en vcszélyéve]érintctt személyeket,
hiszen a közórdekú igényéÍvényesítés
lbgalmi elerne éppcn az, hogy az egyenlií bánásmód
kiivetelményénekmegsénése, vagy annak közvctlcn veszélye személyek pontosan meg nem
hatáÍozható, nag-Yobb csopoÍtját érinti. A hatóság a kérelemhcz csatolt Tiszavas\ári Önkormányzat
közoktatási esélyegyenlőségi he]1zetelernzésbcn foglaltak alapján áJlapította meg' hogy a kéreImcző
alapítvány eleget tett valószíntisítésikiitelezettségének. A hatóság kilEezett kérelem hiányában nol
tedeszthette ki vizsgálatát aÍTa nézve, hogy az MMA a Í'clperesekJrez hasonlóan jogellenes
elkülönítést alkalmaz' vagy alkalmazott-e a roIna etnikumhoz taftozó tanulóklal szemben, a
livatalbóli eljárást pedig az Ebtv' 15' $ (5) bckczdése záÍja ki a Magiszter Alapitvány tckintetében.
Az alperes szerint alaptalanok azok a felperesi kifogások is, melyek Dr Budai Zoltán tanú
elfogu]tságát aÍra alapítják, hogy a kérclmcző aiapítványjogi képviselctét más, korábbi ügybcn máI
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az alperes' hogy a
ellátta. Az esélyegyenlőségi intézkedósi tervvel kapcsolatban megjegyezte
nflvánvalóan nem azonos
határo'at re,ldelle)á .észében említett esélyegycnlősógi intézkedési ter_v
programrnal'" amely a települósen élő
" $ (5) bekezdése szerinti ,.eié\egyerrlőségi
- Ét*o:.
és az e csopoftok
iie'ia"y". n"ry^irr csoportok hel}zetének, alakulásilnak elemzését'
részc szeÍinti
rendelkező
clősegitő célokat taÍtalmaz' Az alpercsi hatáfozat
"'iry"iy*ro.c!a i",ezkeáési terv kimondottan ajogsértő á11apot felszámolását célzó intézkedéseket
ogyetlcn része
".oii,"gí..ro.egi
t"]i]r'iií."gít"" r'"glalja a megfelelő szakértők bevonásíval' Az alperesi határozat
Magiszter Alapítvánnyal kötött
.". ,"iá"rt"-"it alTot' togy az I' r l'elperes szüntessc meg amódjaról
a hatóság egyértelmúen
ál1apot megszÍintctésének
negallapoáást, á

táti"ia.i

1ogsértő

Íelldclkezctt'
kéíelmező a Pp' 332' $ (5)
A pcr során az Esél)'t a Hátranyos llelyzctű Gyemekeknck Alapítvány'
perbe beavatkozott és a7 a1peressel
bekczdésc értelmében aZ a]peres pernye'ressége érdekében a
a fcl[jeresek t'clelősségének
;;,;;il" felperes kereset3nek cl,rtasiusát Lérte' Állasporrtjo aslelint
maximálásnak mcglélelő
,riiu"n le," iobu.egi szüliik szeglegációs nyomásának és bevete]
köréből a
"
i"tl't"aau"n arl. enJek sze1lemében írták ki az önkományzci által e1látdndó gyemekek
gycrmekeket' és így juthatnak hozzá az integIációs előfeltételként
óial-"igany
;í:;;;'
'furresóLloz.
Minden olyasmiéfi felelősek a lélperesek' amiért az ún'
;;gf";;É-; un;os
önkomán)zat és
ri^ia"iaor.azi üwben a Legfclsöbb Bíróság jogerősen megállapította az ottani
u felperesek nem hjvatkoztak ana' hogy
A kázigaz5ctási

"qaú'tun

a.Íélelősséga szegregáció

hanem a Magiszter Alapítván}'t tcrhelte
'il1'ük_in,"'r?*,'
arre.p"",:"t
-".ri nern őkeL'
.i"ii''e''- rbtv 19. |-a szerint a felpereseiet terhelte az ún' kimentési bizonyítás' nclynek nem
ítélt

.r"c"*

az alperest megfisztották attól' hogy czen' a t'elpercsek által rcle\'ánsnak
"'^rkapcsolódó körülményeket tisztázza. Kiemelte, hogy az etnikai alapú fizikai'
iir"]'" ehhez
meg a
es intézmenyegységalapu szepaÍáció' külön ottalás lenntaÍtása alapozza
jger, u
^)'$."iral,
az Ebtv' 10' ! (2') bekezdéséhenfoglalt definíció és
i"rp"...Ji"l"lor,
1ágáíl"n-".
"tttitonités
.r"iint önrragában hátány, tehát a fizikai szeparáción túl más háhánÍ

i.,i"t

,i.*

i'o."tr"n ti.oi
"."iqug
bizonyítani nenr szükségcs'
u

önkományzatokkal egyezségct'
Kihangsúlyozta, hogy számos esctben kötött máÍ sze8regáló
fel a többségi szülők szegregációs
;;ü:k i1"féal" uánbu,l ur, hogy az önkomanyzat lép.jen
ezzel pontosan ellentétes
szemben' és inditsa el az inte$áció folyamatát' Tiszavasvári
'uní".auur il
mefi amíg a cigány és ncm
i#;;;;;il
i;i";leg seln hajlendó le1émi a szegregáció útjáról'
addig
gy".."t"r.", neir egy légtc'ben' egy osztályban és egy iskolaépületben oktatja'
"i!a'v
feielőisége ajogellenes elkülönítésén ttnnálI'

7' napján

A Fővárosi BíÍóság a 8.K.3 l .549/2010' szám alatt lajshomozott pelben a 2ol1' alperest új eljárás
és az
i"tt o' .o.r"an,ú íúletévclaz alperes hatáÍozatát hatályon kivül hclyezte nem tárta i'el kellő
ulP:':'.
i"n ry',",a,i." kötelezte' A |ővfuosi BíÍóság ítéleteszerint Y
kizalóan, hogy a fe1peresek
kétséget
.,nntnr.áno"l a teDyállást, nem lolt nregállapitható mindeü
Í'ebruár

tisztázott' hogy-megvalósult-e és mely
okból cbben
"e';"lö'tá"x-od
gyermekek jogellenes elküiijnítése' és terhe]i_e' továbbá mcly
a"'rom-a
kell
bizonyítást
további
;;időssig .utu.rte."'u l'elpereseket' A bíróság szerint az alperesnekróható 1é1 a
meg kell hatáiozni, hogy mcly konkét intézkedések elmulasztása
iiip,]."*i*t' iii",'" a t'elperesck által indítványozott biZonltást is 1e koll fol}'tatni'

ilr"-.ei.trJ

iáái'Jtffii;;fi;'

kö;el;énÉt' nem

beavatkozó

a]pe]::..é: az alperesi
A jogerős ítéletcllen a t'elperesek felülvizsgálati kérelmet' az
kérelmiikbcn a
r'"ltr,ri",gá1ati kérelmct tcÍjeszt;tt eld' A t'clpcresek fclülr'izsgálati
",á,lit"'o
íendclkezésélrckhatá]yon ki!ül helyczésétkéÍtékazzal'
,h;"-;;; nir",""r. az iij eljáras'u kötelczó
"'** ;_ili". ts' $ (í) bekczdeséte ütközik. AZ alpcresi beavatkozó csatlakozó l'elülvizsgálati
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kérelmében a jogerős ítélethatályon kívül hclyezését ós elsődlegesen az elsöfokú bíróság új
eljárásra utasítását, másodlagosan az új eljárásla kötelczós tekintetében az indokolás
mcgváltoztatását kérte' Az alperesi beavatkozó jogorvoslati kéÍelmébenkifejtettek szerint ajogerős
ítéletsérti az Ebtv' 10. $ (2) bckczdését, a 27. $ (3) bekezdés a) pontját, a 19' | (1) és (2)
bckezdését,a 7. $ (3) bekezdését, a 20. $ (1) bekezdés c) pontját, és a (2) bekezdését, továbbá a Pp.
3. $ (5) bekezdését, valamint a 20ó. ö (l) bekezdését'ÁJlaspontja szerint az I. rendű lélpercs
negrcndeléséÍekészült Közoktatási Esélyegyenlőségi HelyzetelemzésbőL cg'vóItelniien
nflvánvaló' hogy a lélperesek tisztában voltak az epiilet szintjén hosszú évek óta f'ennálló etnikai
alapon történő jogellenes elkülön1tésnek, mely dokuüentumnak a csatolásáva] kellőképpen
valós7inűsitette az egyenlő bánásnód követelményének megséftését'mely dokumentum l'elperesi
elisnerésnek is tekinthetó' Ezcn bjzonyíték és a tanúk vallomása alapján bizor]Ítást nyert, hogy az
elnulasztott integráció kepczte az eljárás megindításának aiapját. Hivatkozott arra, hogy az eseti
döntések alapján a 1'izikai szeparáció fenntaltása egyenlő a jogellenes elkülijnítéssel' ez alól
kimentést az etnikai kisebbségi oktatás megsze.''ezése jclcntette volna, azonban az alperes a
hatfuozata 18. oldalán Íbglakozott azzal, hogy ilyen kimentési ok méfi nem állt ferrn. Véleménye
szerint az elsőfokú bíróság által az új eljárásra adott útmutatás' nely szerint a felpcresi
tanúbizonftásnak cleget kell tenni, igy a ci8ány sdi]ők tanúvallomása nélkül nem állapítható rneg a
szegrcgáció ezcn bizonftást e]őiró irán}'mutatás élr:tszeútlen is kivitelezhetetleí, a Szülők
tanúkénti meghallgatásától nem várható. hogy az megcálillja az okiratokban fog]a]t adatokat,
nllatkozatokat' tényeket.

Az

alpercs csatlakozó felülüzsgálati kérelmc elkésctt, ezért azt a Legfelsőbb Bíróság hivatalból
elutasította, és a csatlakozó felülvizsgálati kérelemben kifejtetteket észrevételkéntértékelte. Az
alperes az alperesi beavatkozóhoz csatlakoz\'a kérte a jogcrős ítélethatályon kívül helyezését'a
bíróság új eljárásra utasítását, és az jrán}Ínutatás megváltoztatását. Hivatkozott arra' lrogy a
Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés' mint dokumenfum konkrét adatokat tartalmaz arra.
hogy a Pethe Ferenc iskolai erység Kossuth úti fóépületébe jámak a nem roma gyerekek' és a másik
két épületben csak roma gyerekek tanulnak' mely nem csupán valószinűsítette' de igazolta is az
épületek szjntjén fcnnálló etnikai alapon tönónó jogcl]cnes elkülönítést'

A Kúria, mint fclülvjZsgálati bíróság a Kfo.Vl.39.084/201l/8. számú végzésévelaz elsófokú bíróság
íté]etéthatályon kívül helyezte és az elsófokú bíÍósá8ot új eljárásra ós új határozat hozatalára
utasította' A megismét€lt eljárásban a Íilpcresek kcresetleve]üket, az alperes és az a]pcresi
beavatkozó az ellenkérelmükben foglaltakat Változatlanu] fenntaltották.

A

l'elperesek tovíbbra is állították. hogy nem töfiént etnikai a]apú elkülöÍítés' a birósági tárgyaláson
arra hivatkoztak, hogy a határozathozatal óta tcljescn megváltozott helyzetre is tckintettel az
alpelesi határozat végíehajthatatlan' ezéd megoidásként egyezségkötési indítvánnyal éltek az
alperes és az alpcrcsi bear'atkozó fclé, bár ajánlatuk konkrét taltalmát nem jelö]ték meg' ennek
hiányában az alperes és az alperesi beavatkozó ítéletmcghozatalát kéÍe'A f'elperesek a javaslatuk
elvetése miatt fcnntartották az a]apeljárásbarr előterjesztett tanúk rneghallgatására tett bizonyitási
indítványukat' iiletve a keresetlevelükbcn fclsorolt jogszabálysértésekre ligyelemmel az a]peresi
hatáIozat hatályon kivül helyezésétké.ték'

A felperesek keresete az

A bíróság

^l^bbiak

szerlnt nem alapos.

a megismételt eljárásban az alperes hatáíozatát a

Polgári PcrrendtaÍtásról szóló 1952. évi

III. törvény (lp.) 32+. $ (2) bekezdés a) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás á]ta]ános szabályairól szóló 200.1. évi CxL' törvény (Ket.) 109. $ (l) bekezdésében

Íbglaltak, valamint a KúIia, mint felülvizsgálati bíróság végzésébcrrfoglalt iránymutatás alapjál
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vizsgálta Íélül,a tényállást a peres fo]ek nyilatkozatai. a becsatolt közigazgatásj ós egyéb iratok
alapján állapította meg.

Az

ügyfél anyagi és eljárásjo8i jogszabálysértésre. illetve a közigazgatási szcN téves
jogóÍtelmezésére hivatkozással kérheti a közigazgatási szerv hatiirozatának felülvizsgálatát. Az
eljárási szabálysátés csak akkor eredményezheti
hetározat hatályon kívül helyezését
(megválbztatását), ha az ügy érdemércis kiható olyan súlyos eljárási szabályséÍtéstórtént, amely a
bírósági eljárásban sem orvosolható.

a

A pcrbcli

esetben a bíróságnak abban a kérdésbenkc]]ett állást foglalrria, hogy törvónyes-e
a]peles határozata a kcrcsettel éfintett körben'

az

Az Ebtv. 4' $ b) és g) pontja szerint az egyenlő bá!ásmód követchná1yét kiitelesok megtafiani a
belyi és kisebbségi ötrkonnányzatok, ezek szen/ei, va]anint a kijzoktatási és a felsóoktatási
intózmények.

Az Ebtv alapjá] a hatóság az egyenlő bánásmód követelmónyének megsértése rniatti iigyekbcn jár
el' mely követelmény azEbty.1. $ (1) bekezdése szerint abban az esetben sóÍüI, ha valaki, vagy
valame]y csopoú ún' védctt tulajdonsága miaft hátrán}'t szenved (közvetlen vagy közvetett
hátrányos negkülönböztetés, zakJatás, jogellenes elkülönítós, megtorlás, illetve az ezekre adott
utasítás).

Az Ebtv 20. $ a1apján a társadalmi és érdck_képvise]eti szervczct hatósíg előttijáÍást indítiut' ha az
egyenlö bánásmód követelményének mvusértésevagy arnak közvetlen veszélye olyan
fulajdonságon alapul' amely az egyes embcr szcmólfségének lón"vegi vonása, és a jogsértés'vagy
annak köZvetlcn veszélye, személye pontosan meg nem határozható, nagyotb csopoftját érinti.

Az Ebtv. 19' $ (l)

bekezdés a]apján az egyeDló bánásmód követelményének mcgséÍtésemiatt
indított eljárásokban a jogs&elmet szenvedett 1élnek vagy a közérdekú igényérvényesítésre
jogosultnak kcl1 valószínűsítenie. hogy
a/ a jogsérelmet szenvedő szernél1't vagy csoportot hátrfuy á1e vagy közérdekű
igényéNényesítés
esetén _ ennek közvetlen veszé]ye fcnyeget, és
ó) a jogséle]met szenvedő személy vagy csoport a jogséftéskol- ténylegesen vagy a jogséItó
feltételezéseszerint - rendelkezett a 8' $-ban meglratáIozott valamely tuJajdonsággal.

-

Az Ebtv 19' | (2) bekezdése szelint az (l) bekezdésben Íbglaltak valószinúsítéseesetén a másik
Íéletterheli annak bizonyítása, hogy

.'

jogsérelmet szenvedett fél vagy a köZérdekű igényéNényesitésrcjogosult íltal valószínűsített
körülrnények nem álltak 1énn, vágy
ó/ az egyenlő bárrásrnód köVetelményét me8tartotta, jlletve aZ adott jogviszony tekintetében ncln
\'olt köte]cs megtaÍtani'
a

A Ket.

50. $ (l) bekezdése alapján a hatóság kiiteles a döntéshozatalhoz s7üksóges tényállást
tisztázni. Ha ehhez nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, hivatalból Vagy kérelemre
bizonltási cl.jfuást fol}'tat le'
Mindcnck clőtt Jcszögczi a bíróság, hogy a Kúria a döntesebcn cE)ertclmÜen állást Íbglalt abban,
hogy az alperesi bcavatkozó a hatósági e1j'lir.ist eLin,litó kérelmében az Ebtv' T0rTTiI6éke'd66
pontja szcrint kellőkóppen valószínúsítette a KöZoktatási EsélYeqyenlőJégi Hel}zetelclnzés
dokumentum benliitliffi-al a hátrráni'6Fkóíctkeztet",
t,'.ut,u,a.l

"
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iogsénés fennállásánck közvetlen l eszé.]yét is valószínúsítette. illetve a b) pont szerilt kellőképpen
l5l6szinüsltene azt is. hogy a jogsérelmet s7-envedij csopoÍt rendelkezett a védett tu]ajdonsággal' A
Kúria végzósc szerint a 2008. szeptember ]6_án tartott képviselő-testületi nyí_! ülésről f'elvet
ki'nvv úwszinténalkalmas
avatkozói kérelem valószínűsítésére,mert a jegyzőkönyi
tanúsítása alapján a gyűlésen elhangzott az a lnegállapítás, miszcrint a szegegációt meg kcll
sziintetni, tehát a fclpcrcsck és a képviselő_tcstületen lósztvevők tisztában voltak a szegregáció
fcnnállásával' A Kúria szerint e kijelentés alapján a kérelem kel]őképpen valószínűsítéstnyert, ós
így a hatóságnak ez alapján az eljárást meg ke]]ctt inditania' vizsgálnia ke]]ett, hogy az egyenlő
bÍnásmód követelményónck ncgsórtésc rnegállapítható volt-e' A Kúriai döntés azt is leszögezte.
hogy bár az alperesi határozat abban a tekintetben valóban nem tartalmaz egyédelmű megállapítást'
hogy a szegregáció mely idóponttól állt fenn' azt azonban az alperes rncgállapította a határozata 19.
oldalán, hogy az l. rendú feipercs cgy szegrcgáit iskolai egységet adott át az alapitván)mak, azaz a
szeglegáció megvalósulását, továbbá a szegregáció tényétmegállapította arra az időszakra, amely
időszak alatt az I. rcndii felperes t'elperes 1'emtaÍtói jogái fcnnálltak a lI- rcndü felperes iskolai
egysé8ei felett. A hatáÍozat azt sqn ncvesíti ugyan. hogy a szcg'cgáció konkrétan mclyik iskolai
egységben valósult meg' azonban eZ a KÍlria ál]áspontja szerint a határozatból' illetve a csatolt
bizonyítékokbó] kikővetkeztethető, továbbá a határozat azon megál1apításából is, hogy az l. rendú
asfp"t". .r"gr"g.l
szegegáció megvalósulását a Pcthe Fcrenc iskolai
állapította meg. Az időszak
is a csatolt bizonyítékok értékelésével,a hatáIozat indokolásával
össze1üggésben az állapítható meg' holv az aloeres
a s7esrecáció fenna1lását 1'olyamatosan
-.,.-................-...-....lennallónak rekinrerte a 2UU7' é\el

'"r"lÚci";'Í'

A szggt€gáció tényc tehát a {úIiqj!!Iq!-g9g!1bp!jéq!_!y9rt, és ettől kezdve a fclpeleseket terhelte
aZ Ebtv' 19. s (2) bekezdése alapján annak bizoíyitása, hogy mi]ycn intéZkedéseket tcttck a
szegregáció fe]számolására, illetve annak igazolása' hogy a kimentés kőrébcn a kisebbségi oktatás
akadálya a szcgrcgáció mcgállapíthatóságának'

A Í'elülüzsgálati bíróság kimondta' hogy az a]pcres az cljárása során nem sértette me8 az Ebtv. l9. s
(1) bekezdés, illetve a Ket' 50 .$ (l) bekezdésében lbglalt előírásokat' czát a Fővárosi Bíróság
törvénysórtőcn írta eló a fclperesck által inditványozott cigány származású szülók meghallgatását az
etnikumhoz való hovataíozásra, a beiratkozás körülményeire, a kiscbbségi oktatásban való
önkéntes részvételre,meft ilyen bizonyitás nem szükséges a szegregáció megáliapításához' miután a
Kilria szerint az alperes lrelyállóan hivatkozott affa' hogy nem csak a jogclicncs elkülönítést
kózvetlenül kialakitó intézkedésa jogellenes, hanem az elkülönítés fenntartása is, mc]y
megvalósulhat valamely magataÍtással, cselekvéssel vagy mulasztással, vagy valamely gyakorlat
fcnntaÍtásáva]. Amint aÍa a Kúria is rámutatott végzóse indokolásában a szegregáció
megállapításához neln szükséges annak bizonyítása, hogy az adott személy a kisebbséghez taítozik'
hancrn e1egendő az adott et kuÍlhoz taÍozás Í'eltételezésáe az elsódlcges szempontok közül két
szempontnak a lbnnállása'

A bíróság mindezek alapjfu fclülvizsgálta korábbi álláspontját, és a Kúria döntését is tigyelembc

Véve es/etértett az alperessel abban' hogy a Íélperesek fclelőségét önmagában megalapozza az a
körülnrény' hogy az l. rendű felperes által 2007-ben készítctt, és a képvjselő_tcstület által
jóváhagyott
he]yzete Tiszar'asváriban" elnevezésű dokumentum megismerését
',Cigányság
követően, mely dokumentun ténykéntkezeli a roma tanulók sze$egációját Tiszavasváriban, Dem
számolták lbl a jogellenes lrel}zetet. A fe|peresek Llelősségétalátámasztja még a már hivatkozott'
2008' szeptember 16-i képviselő{estületi lyilvános ülésrijl készült jegyzőkönyv taltalma is'
melyban rögzítésre került, bogy a II. rendű l'elperes igazgatója felhívta a figyelmet arra' hogy az
intézményekjelenleg külső tbnáslroz csak pályázat útján juthatnak' az Uniós pályázat esetében
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nor'naliva igénybevétclóre' hogy a Pethe Fercnc iskolai egységben idón is három
cigány elsó oszt/il),t irldított az önkományzat, amely gyakorlatilag a szegregáció 1énntartását jelcnti'
A polgarmester szerint két megoldás lehetséges' az egyik' hogy az önkormán}zat Íélrntaftja a
jelenlegi állapotokat és Vállalja a bírságok lncgfizctósét, a másik, hogy teljes Lörű inte8ráoiót valósít
meg minden áron' Uta]t arra, hogy speciális képzéstnÉjtó oktatást kcll megvalósítani' amely
lchetővé teszi a racionális és folyanatos integrációt, elkülönítve a szooializá]atlan' 3H-s gyelekeket.
Ugyanezen képviselő_testületi ü]ésen a Pethe egység vezelője is kinyilváÍította véleményét,mely
szerint kománwáltástól függetlenül meg keil Íélelnimajd a jogszabá]yi előíIásnak és a
szegregációt mcg kclJ szüntetni, azaz ajelen állapotot néhány éven belül l'el kell számolni.
akadá]}'t .jelent a

A tanulók iskolai egység és osztály szintú' évekrc visszanyúló, az Ebtv. hatályba lépósckor, azaz

2004' január 27-én már Í'ennálló elkülönítósóre vonatkozó alperesi határozatbeli megállapítás alapját
épp a f'elperesek által beosatolt, és a képr'iselőik által okiratban is rögzített nyilatkozatok' a 2007-es
évet mcgelőző időszakn vonatkozóan az intesációs folyamathoz clengedhetetlen, a felpcrcsek által
elkészített tanulmányok, az ezt követó időszaka vonatkozóan pedig a II. rendű fclpcresi iskola által
becsatolt kimutatás képezte, ahogy ene az alperesi határozat a l0. olda]án js hivatkozik. Egyetért a
biróság az alperesi hatóság azon megítélésével
is' miszelint a 2007. évi, az I. rendű lélperes által
készítetthel}zetelemzésben lbglaltak Íem csupiín valószíníisitik aZ épúletek szintjón hossá évek
óta feDnálló etnikai alapon történő jo8ollencs clkülönítést, hanem lénycgóbcn Í'elperesi elismerést
taÍta]maznak a jogs&tés tekintetében. tehát jelen ügyben okirati bizonyítékok álltak a hatóság
rendelkezésérc a felpcrcsi elismerés tekintetében, a kimentési bizonyitásnak ezen okiratok tartahnát
kellett Volía sikerrel cálblnia a felperesek mentesüléslc érdekében,ugyanis a felperesi elismerést
tartalmazó tanulmányok.a figyelemmel a l'elpereseken .illt a bizonyítási teher a tekint€tbcl'], hogy a
tanulmányokban ieífl jogséItő hel}zet maÍ nem ál1 fenn, illetve a tanulmáíyok áital érintett
időszakban sem állt fenn. A biróság alperessel és alperesi beavatkozóval cgyező jogi álláspontja
szerint a felperesek e kimentési kötelezettségüknek nem tett cleget, eÍe a Íblperesek által felajánlott
tanúbizonyítísokl1em alkalmas eszközök- Az, hogy a szülői éfiekezleten milyen tájékoztatás
hangzott c], illetve lrogyan p.óbálták a felpelesek által tanúként ncghallgatni kívánt személyek
meggyőZni a halmozotta[ hátrányos helyzetű szülőket onól, hogy emelt szintű képzésre írassák be
gyemekeiket, nem pótolják a felperesek jogszabályba {bglalt feladatai ellátása során á]taluk
e]mulasztottakat, a felperesek ugyanis ncm tudtak semmilyen o|yan koDkÍét intézkedésről
beszá'nolni, mely fol}'tán a 2007. évet követócn a roma tanulók bagyományos megoszlása
megváltozott volna. A jogellenes elkülönílés negállapításához egyébkéDtncm szükséges' hogy a
sze$egációt kialakító' illet\,e azt fenntartó önkormányzat és iskolir mindezt szándékosan tegye,
ezért nincs jelentősége annak. hogy a roma szülők iskolaválasztását mi belblyásolta, eÍe tekintettel
a biróság a felpelesek tanúbizonyítási inditványát' mint sziikségtelent elutasította.

A felülvizsgálati biróság kimondta, hogy az alperes az eljárása során ncm sá1€tte meg az Ebtv' 19' s
(l) bekezdését, illetve a Ket. 50. $ (1) bekezdését' így a birilságnak a Kúria útmutatás alapján a
határo7athozatalkori helyzetet vizsgálva a t'elperesek további kereseti kérelmeirőI kellett döntenie'

A

felperesek sérelmezték, hogy az alpercs a jogsértóst lnegállapító határozatát közvetlenül a
Í'elpercscknck ós ncm jogi képviselőjiiknek küldte rneg' a téves kó7,bcsítós nem bcfolyásolta a
keresetlevél tórvényes határidőn belüli előterjesztósét' Az ügyintézési határidő túllépésenem volt
hatással az ügy érdemi elbírálásáÉ,emellett az ügyit1tézési haláridijbe be nem számító
idótaltamokól az alpeÍes az eljárás megindításáról szóló éÍtcsítésében
a t'elpereseket tájékoztatta'
igy a fclpcresck ezen eljárásjogi kilbgása sem megalapozott' Az alperesi beavatkozó ügféli.jogát
illetően a bíróság ítéletébcnrószletesen kifejtette álláspoltját, melyct a fclp€Ícsck clfogadtak'
miután a Íélülvizsgálati kérelnükben azt ncm kifogásolták' A KúIia egyértelműen ál]ást foglalt
abban a kerdésben, hogy az alperesi beavatkozó eleget tett aZ Ebtv. l 9. $ ( 1) bckezdés a), illetve b)
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pontjában előirt valószínűsítési kötclc7cttsógének' a beavatkozó kérelme alkalnas volt az eljárás
megindítására, és azt is mcgállapította' hogy a bíróság tévesen jutott arra a kövctkeztetésre, hogy a
tényállás tisztázat]ansága miatt nem ke lhetett sor az alperesi hatáÍozat érdemi lélülvizsgálatára'
Ehhez kapcsolódóan a fclpcrcsck keresetlevelükben még hivatkoztak arra is' l]ogy a hatóságnak
hivata]ból kcllctt volna feltámia a tényállást és mcg kcllctt vo]na határoznia a bizonyítás módját és
nem volt az el.járó hatóság kötve az üg{clck bizonyítási indítványaihoz. Nen kétséges, hogy a
hatóságnak hivatalból kötelességc a tényállást l'eltárni, azonban nem hagyhatók figyelmcn kívül az
cgyenlií bánásmód kövctclményének megséftése miatt indult eljárásokban érvényesülii Íbrdított
bizonyítás szabályai, mcly bizonyitás sajátos szabályaiÍól az alperes az eljárás megindításáról szóló
tájékoztatta a t'elpcrcscket.
éÍtosítésében

A Í'elperesek kifogásolták azt is' hogy a MagyaroÍszági Magiszter Alapítván)t a hatóság nem vonta
eljárás alá' így az nerrr gyakorolhatott üg/éli jogokat. Ezzel kapcsolatosan az alpoes heiláilóan
hivatkozott arra, hogy a kérelmező alapítvány' az alperesi bcavatkozó a 2009' má.jus 28_án kelt
kérelmében az eljárást az l. és a II. rendű Í'elperesekkel szemben kéÍte,így kélelménekmegfelelőcn
az alp9Íes az eljárást a 1'elperesekkel szemben indította meg. A hatóságnál 2009. szeptcmber 9-én
megtafiott tárgyaláson az alperesi beavatkozó képviseletében cljáró Rácz Béla nem vitásan
kiegészítette kéÍelmét,és kérte az alperesi hatóságot. hogy Tiszavasvári cgész közoktatísi helyzetét
vizsgálja meg 2004-ig visszamenóleg' különösen pedig a Pethe Felenc volt általános iskolát' Az
alperes megitélése szerint a ,,volt" általános iskolára és nem a Pethe Felenc iskolai egységre való
utalas egyéflelmúen az isko]a összevonását megelőzően időszakra vonatkozott, nem pedig az iskolai
epületnek a Magiszter Alapítvány ÍészéIetöÍténő átadást követő időszakra. kifejezett kérelem
hiányában pedig nem tedeszthette ki vizsgálatát aÍla nézve' ho8y a Magyarországi Magjszter
A]apítvány a felperesekhez hasonlóan jogellenes elkülönítést alkalmaz' alkalmazott-e a roma
etÍikumhoz taltozó tanulókkal szcmbcn' míg á hivatalból való eljárást a Magisztcr Alapitvány
tekintetében az Ebtv. 15. $ (5) bekezrlése kizárja'

Kilbgásolták továbbá a felperesek kcrcsctlevelükben a jcgyzőkönyvvezetés módját' és cgyben
hivatkoztak arra, hogy a hatóság megszegtc a felperesek tisztességes eljáráshoz való .jogát' AZ
alperes az EBHl995l15l20o9. számú végzésébenelutasította a felpereseknek dr Kegye Adél
hatósági fórefclcns kizárásra vonatkozó kéIelmét,novczett az eljárásban hatósági ügyintézőként vett
részt, a jeg}Zőkönyv taÍtalmát p€dig r-nind a Íélperesek jogi képviselője. mind pedig a tanúk
aláírásukkal jóváhag}.ták. Ugyancsak ncm alapos a félpercsck hatósági eljárásra vonatkozó azon
további kifogása seln, mely szcrint az alperes annak ellenére Íekesztette be 2009. október 15-én a
tár8yalást' hos/ a Í'elpereseL még tanúk rneghallgatását indítványozták. Az aipcÍes a határozata
felajánlott további bizonyítást Mért mellő^e, mert a
indokolásában rögzítette' hogy
rcndclkezéséreál1ó adatok alapján a tényíllás minden kétségetkjzalóan megá1lapitható vo]t.
Emellett az alperes az érdemi nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a2 a]peresi hatóság ügyintézője
még a táÍgyaláson tájékoztatta a fclpcresek jogi képviselőjét, hogy az Egyenló Bánásmód
Hatóságról és cljárásának részletes szabályairól szóló 362/2004' (xII' 26') KoÍmán}'Íendelet 8' $ (2)
bekezdése sze nt a tárgyaláson meglral]gatandó szcmé1ycket a kérelmező székhclye. vagy lakólrelye
szet'inti önkomán}zat pol8ámlcstcri hivata]ába idézi. A budapcsti széklrelyű kérelmezőrc tckintettel
a hatóság a második tárgyalást már saját székhelyén taíotta' a 1élperesek pcdig ezt követően nem
indítványoztak az alpercsi lratóság székhe1yén történő tanúmoghallgatást, a hatóság tájékoztatását
követően ilyen tartalmú indítván}'t nem tettek' Az alpercsi hatóság az EBHl995l1112009.
üglratszámú tárgyalási jegyzókönyvének 1,l. o]dalán íÍakszerint az ügyintéző a táígyalás
berekesztésére l'igychrrcztette a feleket' és az ügyi'elek úgy nyilatkoztak' hogy egyebet elmondani
nem kívánnak. A Íélperesekjogi képviselőie a tárgyalás hclyszínétmég ajegyzőkönyv véglcgcsitése
előtt elhag}ta, így az alperes áláspontja szclint rosszhiszemű a jegyzőkiinyv tartaln]ával szemben
utóbb 1'elhozott kifogása. A bíróság szelint sem ez' seln dr' Budai Zoltán tanúmeghallgatásával
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kapcsolatos felperesi kiÍbgások nincsenek kihatással a határozat órdemi részére, a hatósági eljárással
kapcsolatos Í'elperesi sérclmek nem alapozzák meg az alpqesi határozat hatályon kivül helyezését'

A

felpelesek sérelmczték azt is, hogy miÍ rendelkeznck esélyegyenlőségi intéZkedésitelw(-l, az
alperes mégis ennek elkészítésére
ktite]ezte őket' Egyetért a biróság az alperessel abban, hogy a
határozat rendclkcző részébenen]itett esélyegyenlőségiintézkedésiteÍv ncm azo[os az EbtV 63. $
(5) bekezdése szerinti esélycgycnlőségi proglammal, mely a településen é1ő hátrányos helyzetű
csopoítok helyzete alakulásának elemzését. és az e csopofiok esélyegyenlőségét elősegítő célokat
tarl.almazza. Az alperesi határozat lendelkező Ésue szerinti esélvegYenlósÉgi intózkedési teN
kimondottan a J-gaéii'ó árlápo1-ÍElszámolását célzó intézkedésekct foglalja magába mégEtelő
ho
a7 l. rcndú felperes
szüntesse lneg a Magisz]lgl AlapitvánnYal
özoktatási me
ást'
iossértó
mc$,/ünlcliqinek módi5ról l harosáp cg)énelmüen rcndelkezell. A felperes
taka'' Ián'lutat a bíróság arra,
hogy a szövegkömyezetból egyértelműen megállapítható, hogy aZ alapítvány szó mikor 1'edi a
kérelmezői alapítványt, illetve a MagiszterA]apítván]'t.

ffiTéFdelke7karól.

ffipilfár)ys)Ukil
A

bíróság jogi álláspontja szerint a 1'elperesek kereseti kérelrnük szerint az alperesi határozat
jogellenességót elsősorban az eljárási szabályok megséúésóIealapították, a határozat jogel]eles
elkiilönítésre - me]y muJasztással is negvalósítható az Ebtv 7' $ (2) bekezdése szerint - vonatkozó
lnegállapításait érdemben megcáÍblni nem tudták' A perbeli esetben minden kótséget kizáróül
negállapítást nyert, hogy a roma ctnikunhoz taÍtó
tanulóka
, tchát a
s meg
ósult. a ÍéIpeíe
léptek l'el a szegrcEá]t osztályok
elfen' vagfs a t'elpcÍesekct e vonatkozás art mulasztás is teÍheli. Az Ebtv. 10. $ (2)
bc*ezd-zdese értelmébenjogellenes elkülönítésnek minősiil az a leidéIkezéíamely a 8. $-ban
meghatározott tu]ajdorrságai alapján cgycs szcmólyeket vagy szcmélyek csopoftját a velük
összehasonlítható helyzctbcn lévő személyektóL vagy személyck csopoltjítól - anélkül' hogy azt
törvény ki1ejezetten megengedné _ elkülöníti. A7. Ebtv. 2'7. $ (3) bekezdósc &telmébe[ az oktatás
területén az cgyen]ő bánásmód követelményének megséÉéstjelcnti kűlönösen
o/ jogcllcncs clkülönítése egy oktatási intéznényben, il]etve az azon belül létrehozott tagozotban,
osztályban vagy csopor1ban'
ó) olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása' olyan nevelési, oktatási rendszef vagy intézmény
létesítése,f'e[ntafiása, amelyrek színvonala nem éri el a kiadott szalanai követelnényekben
]nog}atározottakat' i]lctvc ncm fclcl mcg a szakmai szabályoknak, és mindezek követke7tében nqn
bizlosítja a tanulmányok Í'olyatásíhoz, az á1lami vizsgák letételéhez sziikséges, aZ általában
el\'árható felkészitésés felkészüléslehetőségét.

A t'enti szabályozásból kitűnően tehát alapvetően tilos az elkülönitett oktatás, bizonyos jellemzíik
(nem' vallás, világnézet) alapjárr azonban jogszerti lehet a tanulók bizonyos csopofijo részéfe
szcrvezctt oktatás' AZ Ebtv 10' $ (2) bekezdésc órtclmében az elkülönített oktatás tnég abban az
esetben is jogellenes, ha teljes mértékben azonos Í'eltétc]ek biztosilásával töfténik. A magyar jog
cgyctlcn esetbcn ad lehetőséget a számazáson alapuló elkülönített oklatásra. éspedig a kisebbségi
oktatás esetében' A Nektv. 43. $ (2) éíelmébena kisebbséghez tarto7ó gycrmck a szülője vagy
gyámja (a továbbiakban együtt: szülő) döntésélijl függően anyanyelvű. illetve anya[yelvi
(anyanyelven és magyar nyclvctl folyó) vagy magyar n-velvű nevelésben. oktatásban vehet fészt.
Attó] az évtól kezdve, amelyben a gyemek a 14' évételéri _ ha nem csclckvőképtelen -' a szülő e
választási jogát gyemekével közösen gyakoro]ja. A (4) bekezdés szerint a feladatellátásra kötcles
helyi önkonnán)zatnak mcg kell szeÍveznie a kisebbségi óvodai nevelést' továbbá a kisebbsé8i
iskolai nevelést és oktatást, ha ezt ugyana]]hoz a kisebbséghez tallozó 8 tanuló szülője kérte' ós az
ó\'odai csoport, iskolai osztály a közoktatási törvény rendclkczései alapiáÍ megszerveáető. Ha a
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tanuló]étszám nem teszi lehetővé a kisebbségi oktatás egy te]epüléscn belüli megszervezését'az
éintett olszágos önkormányzat kezdeményezésérea megyei (lóvárosi) önkormányzat megteremti a
kiegés2ítő kisebbségi oktatás leltételeit'

A Leglélsőbb Bíróság Pfv.IV20'936/2008/4' számú ítéletébcnkimondta, hogy a Nektv. 43. $

(4)

bekezdéséből önmagában még nenr következik, hogy a kisebbségi oktatást kizárólag külön osztály
mcgszcÍve7ésévelkell mego]dani. Erre lehetőséget az Ebtv. 28. $ (2) bckczdés a) pontjában
Íbglaltak biztosítanak abban aZ esetben, ha a szülők akalata kifcjezetten az elkülönült osztályban
megszefvezett kisebbségi oktatásla irán1ul. Az cljárás során beszerzctt iratokból egyéÍelműen
megállapítható, hog}' 5.. u 2008-2009-es tanévre, sem a 2009-20lo-es tanérve s7ó]ó beiratkozási
iap vonatkozó kitétele nenl é.telmez}ető olyan tudatos szülői akaratnyilvánitásnak, amely a
gyermekük kisebbségi oktatást ncrn igénylő gyenrrckektől elkülönült osztályokban' vagy különálló
iskolaepüietben megszervezctt oktatásra irá]}'ult volna'

A fent kifejtettek alapján

a biróság osztotta az alperes azon iratározatbe]i megállapítását, misze.int a
felperesek az őket terhelij bizonltási kötclczettségüknek nem tettek eleget az egycnlő bánásmód
kövctclmén'vót séÍó oktatási gyakorlat tekintetében.

Hangsúlyozza a bíróság, lrogy közigazgatási perben kizárólag az alperesi határozat meghozatala
időpontjára vonatkoztatott jogszenisége vizsgálható felül a Pp. 339' $ (l) bekezdése értelmébeÍ.A
határozat jogszabálysértó voltának a bizonyítása a Pp. 164. | (l) bckezdése szerint a felpereseket
telhelte, ilyen é ékelhető, a keresetet alátámasztó bizonftás azonban a perben nem törtónt, a
bíróság a felpercsek kcresetlevélbeli érv'eit, a per során tctt nyilatkozatait az alperesi határozat
jogszabálysértő voltának alátámasztására elfoga<lni neln tudta' A bíróság megállapította' hogy az
alperes hatáÍozata sem anyagi' scm c1jár./rsjogi szabá1y nern sért' ezét1 a bíróság a t'eiperesek
kcrcsctlcvclét' mint megalapozatlant elutasította.

A

tárgyi illetékléljegyzésijog 1bl}tán le nem rótt kerescti illetéket a felperesek teljes szcmélyes
illetékmentcsségcre tekintcttel a 6/]98ó. (VI. 26') IM. számú rendelet 14. 6-a értclrnébenaz állam
viseli.

(l) bekezdés alapján kötelesck egyetemlegesen az alper€snck' illetve az
alperesi beavatkozónak l5.000 - 15.000r_ (az^z lizenötezeÍ-ti7enötezer) 1brint pe.költséget

A felperesek

a Pp. 78. s

mesfizetni-

Az

itélet elleni fellebbezés ]ehctőségét a Pp. 3'l0. { (1) bekezdése zárja ki.
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