KÉZIKÖNYV A MAGYARORSZÁGI
ISKOLAI SZEGREGÁCIÓS ÜGYEK
DOKUMENTÁLÁSÁHOZ ÉS
MONITOROZÁSÁHOZ

A Romani CRISS, a Harvardi Egyetem FXB Center for Health and Human Rights, az ANTIGONE, az Európai
Roma Jogok Központja, a Life Together ésaz Integro Association Bulgaria szervezetekkel közösen alakította ki
és valósította meg a DARE-Net projekt: A szegregáció felszámolása és fellépés a romákért az oktatásihálózatban.
A projektet az Európai Bizottság támogatásával valósult meg. (az EACEA - Oktatási, Audiovizuális és
Kulturális Ügynökség "Egész életen át tartó tanulás" programja keretében)
Jelen dokumentum a szerzők álláspontját tükrözi, a Bizottság nem vonható felelősségre a kézikönyvben foglaltak
felhasználásáért.
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Kézikönyv a magyarországi iskolai szegregáció dokumentálásához
és monitorozásához
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DARE-Net projekt: Szegregáció felszámolása és fellépés a romákért az oktatási hálózatban
Romani CRISS, a Harvardi Egyetem “FXB Centre for Health and Human Rights”, az
ANTIGONE, az Európai Roma Jogok Központja (ERRC), a Life Together és az Integro
Association Bulgaria az Európai Bizottság (EACEA Education, Audiovisual and Culture
Executive Agency) "Egész életen át tartó tanulás" programjának keretében alakította ki és
valósította meg a DARE-Net projektet: Szegregáció felszámolása és fellépés a romákért
az oktatási hálózatban.
A DARE-Net projekt egy 24 hónapos, 2013 decemberében indult megvalósítási
időszakot fed le, amelynek célja, hogy megteremtse a roma és nem roma civil
szervezetek, valamint tudományos szervezetek országhatárokon átívelő hálózatát a romák
oktatásával, és iskolai deszegregációjával kapcsolatos gyakorlatok és kezdeményezések
elemzésesére Romániában, Horvátországban, Görögországban, Magyarországon, a Cseh
Köztársaságban és Bulgáriában.
A projekt a roma gyerekek iskolai elkülönítésének problémájával foglalkozik. A
szegregáció egyrészt a romákkal szembeni hátrányos megkülönböztetés egy súlyos
formája, másrészről viszont az oktatáshoz való jogot is sérti, megakadályozva azt, hogy a
roma lakosság kiaknázza lehetőségét arra, hogy egyenlő állampolgár vagy potenciális
vezető lehessen. A diszkrimináció, a társadalmi kirekesztettség és a szegénység uralja
annak a hozzávetőlegesen 10-12 millió roma embernek az életét, akik az Európai Unión
belül, illetve az ahhoz csatlakozni kívánó országokban élnek, s akiknek közel a fele
kisgyermek, vagy fiatal.
A roma gyermekek előtt álló egyik legnagyobb oktatási esélyegyenlőségi kihívás
az iskolai elkülönítés, amelyhez további oktatási problémák is szorosan kapcsolódnak,
úgy mint az alacsony minőségű oktatás, a pedagógusok alacsonyabb elvárásai, szegényes
oktatási környezet és földrajzi izoláció. Ennek eredményeként Európában a roma
gyermekek kétharmada nem fejezi be az általános iskolát, túlnyomó többségük pedig a
középiskolát sem.
Az iskolai szegregáció nem nemzeti, elszigetelt probléma, hanem a projektben
résztvevő partnerek országait is jellemző közös kihívás. Az iskolai szegregáció okai,
hatása, kontextusa és szegregációs formái többnyire azonosak a partner-országokban.
Románia, Magyarország, a Cseh Köztársaság, Bulgária és Görögország a
demográfiai és stratégia jelentőségükre tekintettel kerültek kiválasztásra, mint a projekt
hat célországa. Valamennyi országban jelentős roma lakosság él, továbbá ezekben az
országokban van már nemzeti és/vagy az Emberi Jogok Európai Bírósági gyakorlat a
roma gyerekek iskolai elkülönítésével összefüggésben. A nemzetközi megközelítés
elengedhetetlen az iskolai elkülönítéssel szembeni fellépés jó gyakorlatainak
alkalmazásához.
Annak ellenére, hogy néhány országban már történtek lépések az iskolai
szegregációval szembeni harcban, ez különösen a szegregáció törvényi tilalmában
mutatható ki, mégis igen kevés előrelépés történt az iskolai elkülönítéssel szembeni
hatékony fellépésben. A román kormány által elfogadott, korábbi, a roma lakosság
helyzetének javítását célzó nemzeti stratégia végrehajtása nélkülözte a deszegregációs
eredményeket, egyedül az annak tilalmát kimondó jogszabályban öltött testet.
5

Európai viszonylatban 18 tagállam fogadott el nemzeti roma stratégiát a Nemzeti
Roma Stratégiák Uniós Keretrendszerének égisze alatt, elengedhetetlen azonban, hogy a
megelőző 10 évvel ellentétben a stratégiák végrehajtásához most már mechanizmusok
társuljanak. A civil társadalom egy olyan erőteljes demokratikus eszköz, amelyet annak
érdekébe lehet állítani, hogy a romákat célzó közpolitikák végrehajtásáról jelentést
tegyen. Ebből következően szükséges, hogy világos módszerek álljanak rendelkezésre a
nemzeti stratégiát elfogadó valamennyi tagállamban. A projekt által javasolt eszköz tehát
ez, a módszertan megközelítése nemzetközi, amely a helyi sajátosságokat is figyelembe
veszi 1.

1

DARE-Net projekt: Szegregáció felszámolása és fellépés a romákért az oktatási hálózatban, elérhető:

http://www.dare-net.eu//hu/index
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I. BEVEZETÉS
Annak ellenére, hogy az európai roma emberek helyzete továbbra is nehéz maradt,
mind az európai, mind a nemzeti szinteken jelentős előrelepések történtek helyzetük
javítása érdekében, Az elmúlt két évben az Európai Unió és a tagállamok arra
fókuszáltak, hogy anti-diszkriminációs jogszabályokat alkossanak, illetve hogy az uniós
források minél hatékonyabban mozdítsák elő a romák integrációját. Ide sorolható a
diszkriminációval és az iskolai szegregációval szembeni fellépés, illetve azoknak a
programoknak a támogatása, amelyek a szegénység, társadalmi kirekesztettség, alacsony
iskolai teljesítmény, szegényes lakhatás és rossz egészségügyi állapot ördögi körét
kívánták megakasztani.
Az Európai Bizottság 2 az EU tagállamait felkérte, hogy készítsék el, illetve
vizsgálják felül Nemzeti Roma Integrációs Stratégiájukat a romák inklúziójával
kapcsolatos akadályok hatékony kezelése érdekében. Az oktatással összefüggésben az
EU tagállamait arra buzdította, hogy tegyék lehetővé, hogy minden roma gyermek
számára biztosított legyen a minőségi oktatáshoz való hozzáférés, és hogy ne legyenek
kitéve diszkriminációnak vagy szegregációnak.
Ezen felhívás ellenére, miként arra az Európai Bizottság is rámutatott 3, a mai
napig is hiányosságok tapasztalhatóak az oktatás területét célzó intézkedések
tekintetében. Például Bulgária nem megfelelően kezelte az általános és középiskolai
szegregációt, akárcsak az ellenőrzést és az adatgyűjtést sem. A Cseh Köztársaság nem
integrációs megközelítést alkalmazott, a roma gyerekek iskolai szegregációjával
szembeni fellépéshez sem konkrét célkitűzések, sem megfelelő intézkedések nem
párosultak. Görögország, Portugália, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország sem az
integrációs megközelítést alkalmazta, hiányoznak az elkötelezett deszegregációs
törekvések, vagy a roma gyerekek sajátos szükségleteire szabott intézkedések.
Olaszország és Románia nem határozott meg egyértelmű kvantitatív célokat, és nem is
azonosította a szükséges erőforrásokat, míg Dánia, Németország, Észtország,
Franciaország, Luxemburg vagy Hollandia stratégiája nem tartalmaz olyan eszközöket,
amelyek segítségével mérhető lenne az egyenlő bánásmód-megközelítés roma gyermekek
helyzetére gyakorolt hatása. Egy másik lényeges megállapítás, hogy a tagállamok nem
gyűjtenek és terjesztenek az alapvető oktatási indikátorokkal kapcsolatos etnikai
hovatartozás alapján bontott adatokat, s így még nehezebbé válik az emberi jogi
jogsértések vizsgálata, vagy a közpolitikák kialakítása és végrehajtása. 4

2

Lásd az Európai Bizottság közleményét “A nemzeti roma integrációs stratégiák uniós keretrendszere
2020-ig”, 2011. április, elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011DC0173&from=en
3
Lásd az Európai Bizottság munkatársainak munka anyagát, amely a Nemzeti Roma Integrációs
Stratégiákat kísérte: első lépés az EU Keretstratégia 2012 megvalósításában, elérhető:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_nat_integration_strat_en.pdf .
4
Lásd az Európai Bizottság 2014-es jelentését a Nemzeti roma integrációs stratégiák végrehajtásáról,
elérhető: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_implement_strategies2014_en.pdf valamint
az Európai Bizottság: Lépések a nemzeti roma integrációs stratégiák végrehajtása felé, Európai Bizottság,
2013, elérhető: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_2013_454_en.pdf
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Az Európai Tanács Emberi Jogi Biztosa 5 nemrég rámutatott arra, hogy a roma
gyerekek aránytalanul nagy hányadban kerülnek speciális oktatásba, nevezetesen a
fogyatékos gyermekek számára fenntartott intézményekbe. A roma gyermek e speciális
oktatásban való felülreprezentáltsága gyakran jelzett jelenség Bulgáriában, Cseh
Köztársaságban, Magyarországon, Oroszországban, Szerbiában, Szlovákiában vagy
Macedóniában. Még akkor is gyakori a roma gyerekek elkülönítése, ha a nem roma
tanulókkal azonos iskolába járnak, a többségi gyerekektől elválasztva külön
osztálytermekben, csoportokban vagy teljesen külön osztályokban tanítják őket. Kisegítő
osztályokról, cigány gyermekek számára fenntartott külön osztályokról, vagy osztályon
belüli elkülönítésről érkeznek beszámolók Horvátországból, Cseh Köztársaságból,
Görögországból, Magyarországról, Montenegróból, Portugáliából, Oroszországból,
Szerbiából, Szlovákiából, Macedóniából, és Törökországból. A lakóhelyi szegregáció,
valamint a nem roma gyerekek kimenekítése a roma gyerekeket oktató iskolákból (az ún.
white-flight jelenség) de facto szegregált iskolákhoz vezet, amelyek gyakran alacsony
minőségű oktatást nyújtanak. E jelenségek leginkább Bulgáriában, Cipruson,
Magyarországon, Moldovában, Montenegróban, Szerbiában, Szlovákiában és
Törökországban tapasztalhatóak. 6
Tekintettel arra, hogy (a) az iskolai szegregáció Európa szerte megfigyelhető, (b)
a legtöbb iskolai szegregációs ügy láthatatlan, nem dokumentált és nem jelentik, (c) a
szegregáció azonosításával, dokumentálásával és jelentésével kapcsolatos akadályok,
kihívások Európában hasonlóak (pl. etnikai adatok beszerzésének akadályai az
iskoláktól,roma szülők és gyermekeik megtorlástól való félelme, ami akadályát képezi
jogaik érvényesítésének, roma szülők bizalomhiánya az időigényesnek, korruptnak és
elfogultnak vélt igazságszolgáltatással szemben), szükséges egy, az iskolai szegregáció
dokumentálásához és ellenőrzéséhez útmutatást nyújtó kézikönyv megalkotása, amely
igénynek jelen dokumentum eleget tesz.
A kézikönyv négy fejezetre tagolódik: az oktatási szegregációval kapcsolatos
általános információk és a jogszabályi háttér bemutatása (I), a szegregáció
azonosításához, dokumentálásához és jelentéséhez szükséges módszer bemutatása (II), a
szegregáció témájának nemzeti kontextusban való elemzése (III), és végül javaslatok az
oktatási szegregációval szembeni fellépéshez és annak megelőzéséhez (IV).
A kézikönyv célja, hogy az érintett oktatási és egyéb szereplők számára gyakorlati
eszközökkel, tanácsokkal szolgáljon ahhoz, hogyan azonosítsák, dokumentálják és
jelentsék az iskolai szegregációt annak megelőzése, illetve az ellene való fellépés
érdekében a projektben érintett országokban. Mindazonáltal a módszertan minden olyan
egyéb országban is alkalmazható, ahol iskolai szegregáció történik.
A kézikönyv az iskolai szegregáció azonosításához, dokumentálásához és
jelentéséhez elsősorban a civil szervezetek számára nyújt gyakorlati útmutatást, de
használhatják olyan aktivisták is, akik célja, hogy az iskolai szegregációval szemben
lépjenek fel.

5

Lásd: Council of Europe, Commissionaire for Human Rights, Thomas Hammarberg, “Human rights of
Roma and Travellers in Europe” Report
http://www.coe.int/t/commissioner/source/prems/prems79611_GBR_CouvHumanRightsOfRoma_WEB.pd
f.
6
Idem
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II. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR: AZ ISKOLAI SZEGREGÁCIÓ TILALMA ÉS AZ
OKTATÁSHOZ VALÓ JOG

1. MIT ÉRTÜNK ISKOLAI SZEGREGÁCIÓ ALATT?
Annak érdekében, hogy azonosítani tudjuk az iskolai szegregációt, elsőként
tisztáznunk kell e fogalom jelentését. Jelenleg nem létezik az iskolai szegregáció jogi
fogalmára egységes európai vagy nemzetközi definíció, de a szegregációt a nemzetközi
emberi jogi egyezmények és az Emberi Jogok Európai Egyezménye is tiltja. Köztudott,
hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága már számos államot elmarasztalt azért, mert nem
szüntették meg a roma gyermekek iskolai elkülönítését. Fontos hozzátenni azt is, hogy az
államok kötelesek diszkrimináció-mentesoktatást biztosítani, és mint minden,
gyerekjogokkal érintett területen, kötelesek érvényesíteni a gyermek mindenek felett álló
érdekét. Az oktatás az előfeltétele annak, hogy a roma emberek részt tudjanak venni
államuk politikai, szociális és gazdasági életében a többi állampolgárral azonos feltételek
mellett.
1.2. Az Egyesült Nemzetek Szövetségének egyezményei és szervei a faji alapú
elkülönítésről
Az 1960-as, UNESCO oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni
küzdelemről szóló egyezmény (CADE) azon emberi jogi dokumentumok egyike, amely
kifejezetten nevesíti és tilalmazza az oktatási szegregációt. 7 A hátrányos
megkülönböztetés meghatározása körében az UNESCO Egyezmény 8 1. cikke kimondja,
hogy a „megkülönböztetés kifejezés alatt értendő a fajon, bőrszínen, nemen, nyelven,
valláson, politikai vagy bármilyen egyéb véleményen, nemzetiségi vagy társadalmi
származáson, vagyoni helyzeten vagy születésen alapuló minden olyan különbségtétel,
kizárás, korlátozás, vagy kedvezés, amelynek célja vagy következménye az oktatás terén
való egyenlő elbánás megszüntetése vagy akadályozása, nevezetesen [...]; (c) bizonyos
személyek vagy csoportok részére külön oktatási rendszerek vagy intézetek létesítése
vagy fenntartása, a jelen egyezmény 2. Cikkében foglalt rendelkezések fenntartásával,
vagy (d) valamely személynek vagy csoportnak az emberi méltósággal össze nem
egyeztethető helyzetbe való juttatása. ”
A faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló
egyezmény 9 (ICERD) 1. cikke értelmében faji megkülönböztetés „minden olyan
különbségtételt, kizárást, megszorítást vagy előnyben részesítést jelent, amelynek alapja a
faj, a szín, a leszármazás, a nemzetiségi vagy etnikai származás, és amelynek célja vagy
eredménye politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális téren vagy a közélet bármely más
terén az emberi jogok és alapvető szabadságjogok elismerésének, egyenrangú
élvezetének vagy gyakorlásának megsemmisítése vagy csorbítása”.

7

UNESCO Egyezmény az Oktatásban Alkalmazott Megkülönböztetéssel Szembeni Küzdelemről, 13. cikk
és Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya: összehasonlító elemzés,
(2006), elérhető: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001459/145922e.pdf
8
429 UNTS 93.
9
Egyezmény a Faji Megkülönböztetés minden Formájának Felszámolásáró, elérhető:
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx.
9

Az ICERD 3. cikke szerint “A részes államok különösen elítélik a faji elkülönítést és az
apartheidet és vállalják, hogy a joghatóságuk alá tartozó területeken minden ilyen
természetű gyakorlatot megakadályoznak, eltiltanak és megszüntetnek. ” 10
Az ENSZ Faji Megkülönböztetés Kiküszöbölésének Bizottsága XIX. számú
ajánlásában 11 a faji megkülönböztetéssel kapcsolatban világosan utal a szegregációra,
amely mind szándékosan, mind mulasztással elkövethető állami vagy magány személyek
által egyszerre több tulajdonság alapján is, mint amilyen a faj, bőrszín, etnikai
hovatartozás vagy vagyoni helyzet. A Bizottság ezért figyelembe veszi, hogy míg
néhány országban a kormányzati politika vezetett teljes vagy részleges faji
megkülönböztetéshez, addig a szegregáció a magán személyek nem szándékolt
cselekményeinek mellékterméke is lehet. Számos városban a lakhatási mintákat
befolyásolják a különböző csoportok közötti vagyoni különbségek, amelyek
összefügghetnek fajjal, bőrszínnel, leszármazással és nemzeti vagy etnikai származással,
ebből következően a lakosok stigmák áldozatai, és olyan megkülönböztetés áldozatai,
amely a faji hovatartozáson túl más fajta tulajdonságon is alapul. A Bizottság ezért
megerősíti, hogy a faji alapú szegregáció szándékos és közvetlen közreműködés nélkül is
elkövethető az állami szervek részéről. Felhívja ezért a részes államokat, hogy
monitorozzanak minden olyan trendet, amely faji megkülönböztetéshez vezethet, hogy
azon dolgozzanak, hogy minden negatív következményt megszüntessenek, és hogy
ezeket az intézkedéseket ismertessék periodikus jelentéseikben. 12
A XXVII. számú, romák diszkriminációjával kapcsolatos Általános ajánlásában 13,
az ENSZ Faji Megkülönböztetés Kiküszöbölésének Bizottsága sürgeti az államokat,
hogy:
“előzzék meg és akadályozzák meg - amennyire csak lehetséges - a roma tanulók
szegregációját, és emellett tegyék lehetővé a kétnyelvű, vagy anyanyelvi oktatásukat, és
ennek érdekében törekedjenek arra, hogy javuljon az oktatás minősége minden iskolában
és a kisebbségi csoportok iskolai teljesítménye, alkalmazzák a roma közösség tagjait
iskolai dolgozóként és mozdítsák elő az interkulturális oktatást.”

10

Lásd ICERD, 3. cikk
Az ENSZ Faji megkülönböztetés elleni bizottságának (CERD) XIX: sz. általános ajánlása, 3. cikk,
elérhető:
<http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=A%2f50%2f18(SUPP)
&Lang=en>
12
CERD XIX: sz. általános ajánlása, 3. és 4. cikk
13
CERD XXVII. általános ajánlása a romák diszkriminációjáról , 3. szakasz, “Az oktatás területét érintő
intézkedések”, 18. cikk, elérhető: <http://www.refworld.org/docid/45139d4f4.html>.
11
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1.3 Az EBESZ szervei a romák iskolai szegregációjáról
Az EBESZ Állandó tanácsa által elfogadott, az EBESZ területen élő romák és
szintik helyzetének javítását célzó cselekvési terv 14 kifejezett ajánlásokat tartalmaz a
részes államok számára a szegregáció elleni fellépéshez.
Az EBESZ cselekvési terv 73. pargrafusa átfogó iskolai deszegregációs
programokra utal, amelyek célja, hogy:
(1) hagyjanak fel a roma gyerekek rendszerszintű, speciális iskolákba vagy osztályokba
csatornázásával (pl. értelmi fogyatékos személyek részére fenntartott intézmények, olyan
iskolák, vagy osztályok, amelyeket kifejezetten roma és szinti tanulóknak alakítottak ki),
és (2) helyezzék át a roma gyermekeket a speciális iskolákból a normál tantervű
iskolákba” 15
1.4. Az Európa Tanács szervei a romák iskolai szegregációjáról
Az Európa Tanács számos ajánlásában megtalálható a roma gyerekek iskolai
szegregációja és e jelenséggel való fellépés szükségessége. A Miniszterek Bizottsága
R(2000)4 számú ajánlásában 16 megjegyzi, “a romák által az iskoláztatásban elszenvedett
problémák nagyrészt a múltban kialakított, hosszú ideje alkalmazott oktatáspolitikák
eredménye, amelyek vagy asszimilációjukhoz, vagy a roma tanulók iskolai
elkülönítéséhez vezettek azon az alapon, hogy e tanulók „szociálisan és kulturálisan
hátrányos helyzetűek”. Az oktatással kapcsolatban a Bizottság hozzátette, hogy „a
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy ne alakítsanak ki a romák számára külön
tananyagot, amely külön osztályok kialakításához vezethet.” 17
A Miniszterek Bizottság a (2009) 4. sz. ajánlásában 18 elítéli az iskolai de facto
szegregációt is. A Bizottság szerint a „Tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a
szegregációt az oktatásban faji és etnikai alapon tilalmazó jogszabályok vannak
érvényben, hatékony, arányos és visszatartó erejű jogkövetkezmények mellett, és hogy e
jogszabály hatékonyan alkalmazásra is kerüljenek.” Ahol a roma és traveller gyermekek
de facto szegregációja faji vagy etnikai alapon történik, ott a hatóságoknak
deszegregációs intézkedéseket kell foganatosítaniuk…” 19
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Az EBESZ térségében élő romák és szintik helyzetének javításáról szóló akcióterv, elfogadva az Állandó
Tanács 566. sz. 2003. november 27-i döntésével, és megerősítve a Miniszteri Tanács 3/03. sz., 2003.
december 1-jei és 2-i döntésével, Maastricht, Hollandia , elérhető: <
http://www.osce.org/odihr/17554?download=true>.
15
Idem
16
Miniszterek Bizottsága, R(2000)4. sz. ajánlás „A roma/cigány gyermekek oktatásáról Európában”,
elfogadva 2000. február 3-án, elérhető:< http://www.refworld.org/docid/469e04c02.html>.
17
Idem
18
Miniszterek Bizottsága, R(2009)4. sz. ajánlás „A romák és travellerek oktatásáról Európában”,
elfogadva 2009. június17-én, eléhető: < https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1462637>
19
Idem
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Az Európai Tanács Rasszizmus és Intolerancia elleni Bizottsága (ECRI) 7. számú
általános politikai ajánlásában 20 a szegregációt tilalmazó jogszabályokért száll síkba és
felvázolja a szegregáció definícióját.
ECRI szerint szegregáció a természetes vagy jogi személy azon cselekménye, amellyel
objektív és ésszerű ok nélkül személyek egy csoportját a felsorolt tulajdonságok
valamelyike alapján elkülönít. Ez alapján az önkéntes elkülönülés nem eredményez
szegregációt. ” 21
Egy ezt követő, cigány-ellenesség és a romákkal szembeni diszkriminációval
szembeni fellépésről szóló ajánlásában - az ECRI22 felhívja a tagállamokat, hogy
„azonnali jogi és politikai intézkedéseket tegyenek ahhoz, hogy véget vessenek a roma
gyerekek iskolai szegregációjának, hogy integrálják őket azokba az iskolákba, ahová a
többségi gyerekek járnak; és hogy szüntessék meg a roma gyerekek túl nagy arányú
speciális iskolába helyezését, biztosítva,hogy a nem értelmi sérült roma gyerekeket nem
helyezik ilyen intézménybe, és azokat, akiket már ilyen iskolába tettek, azonnal
áthelyezik normál tantervű iskolákba 23.
1.5 Az Európai Unió szerve a romák iskolai szegregációjáról
2011-ben az Európai Bizottság közleményt adott ki, amelyben szorgalmazta a
roma integrációt célzó nemzeti stratégiák elfogadását, konkrét politikai és egyéb
intézkedések meghatározásával. 24 Minden uniós tagállam elkészítette saját roma
stratégiáját vagy integrált közpolitikai intézkedési csomagját, amelyeket az Európai
Bizottság egy 2012-ben elfogadott közleményében értékelt. 25 Az Európai Tanács 2013.
december 9-én ajánlásokat fogalmazott meg a hatékony roma integrációs intézkedésekkel
kapcsolatban. 26 Az Európai Bizottság 2013-as, roma stratégiákat értékelő jelentése
elsősorban az egyes tagállamok strukturális feltételeit vizsgálta, míg a 2014-es jelentés
már valamennyi kulcsfontosságú terület tekintetében elemezte a megtett
intézkedéseket. 27
Az Európai Bizottság a Nemzeti roma integrációs stratégiák európai
keretprogramjában említést tesz sok más egyéb probléma mellett arról is, hogy néhány
tagállamban a roma gyerekek csak korlátozott számban fejezik be az általános iskolát, és
„a roma gyerekek felülreprezentáltak a speciális oktatásban és a szegregált
iskolákban” 28. A Bizottság felhívta a tagállamokat, hogy biztosítsák minden roma
20

ECRI 7. sz. általános ajánlása a rasszizmus és a faji diszkriminációval szembeni jogszabályokról , 2002.
december 13. elérhető: < http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/a
ctivities/GPR/EN/Recommendation_N7/ecri03-8%20recommendation%20nr%207.pdf>.
21
Idem
22
ECRI 13. sz. általános ajánlása a cigányellenesség és a romákkal szembeni diszrkimináció leküzdéséről,
2011. június 24. , elérhető:<
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GPR/EN/Recommendation_N13/e-RPG%2013%20%20A4.pdf>
23
Idem, 4. pont d. és f. cikk
24
Az Európai Bizottság közleménye: “A nemzeti roma integrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020ig”, elérhető:< http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52011DC0173>.
25
a Nemzeti Roma Integrációs Stratégiákat kísérte: első lépés az EU Keretstratégia 2012 megvalósításában
26
Tanácsi ajánlás a tagállamok hatékony roma integrációs intézkedéseiről, 2013/C 378/01, elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32013H1224(01).
27
Jelentés, elérhető:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_implement_strategies2014_en.pdf.
28
Az Európai Bizottság közleménye: “A nemzeti roma integrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig”
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gyermek minőségi oktatáshoz való hozzáférését, és hogy ne legyenek diszkrimináció
vagy szegregáció áldozatai. “Minimum, hogy a tagállamok biztosítsák az általános
iskola elvégzését. Ki kell szélesíteniük a kora-gyermekkori oktatáshoz való hozzáférési
lehetőségeket, és csökkenteniük kell az Európai 2020 stratégia szerint a korai
iskolaelhagyást a középfokú oktatásban is” 29.
Mindezeken túl, az Európai Unió Tanácsa is javaslatokat fogalmazott meg a
hatékony roma integrációs intézkedésekkel összefüggésben 30 mind az oktatás, mind a
diszkriminációval szembeni fellépés terén, sürgetve a tagállamokat, hogy érvényesítsék az
egyenlő bánásmód követelményét és biztosítsák a roma fiúk és lányok hozzáférését a
minőségi és normál tantervű oktatáshoz, valamint hogy tegyenek intézkedéseket azért,
hogy a roma diákok legalább is tankötelezettségüknek eleget tegyenek. E cél eléréséhez
szükséges intézkedések körébe tartozóan: (a) szüntessenek meg mindenféle iskolai
szegregációt; (b) szüntessék meg a roma tanulók indokolatlan speciális oktatásba
helyezését; (c) tegyék hozzáférhetőbbé a kora-gyermekkori oktatást és gondoskodást, s
szükség esetén nyújtsanak ehhez célzott támogatást.
Hasonlóan (d) legyenek figyelemmel az egyéni tanulói szükségletekre is a
szülőkkel való szoros együttműködés mellett, (e) alkalmazzanak inkluzív és személyre
szabott oktatási és tanulási módszereket, beleértve a tanulási nehézséggel küzdő tanulók
támogatását az analfabetizmus leküzdésére, és népszerűsítsék a tanórán kívüli
foglalkozások szervezését; (f) szorgalmazzák a szülők részvételének növelését és
javítsanak a tanárok oktatásán, ahol ez szükséges; (g) ösztönözzék a romák középfokú és
felsőfokú oktatásban való részvételét és annak elvégzését…”
Az Európai Unió Tanácsa továbbá szorgalmazza, hogy a tagállamok folytassák a
2000/43/ET irányelv végrehajtását, mind regionális, mind helyi szinten hajtsanak
végre a romák szegregációjának megszüntetésére irányuló intézkedéseket. A
szegregáció elleni küzdelemre irányuló szakpolitikákat és intézkedéseket a helyi
köztisztviselőknek és a civil társadalom képviselőinek, valamint maguknak a romáknak
szánt, megfelelő – többek között az emberi jogok védelmével kapcsolatos – képzési és
tájékoztatási programoknak kell kísérniük 31.

29

Idem
Tanácsi ajánlás a tagállamok hatékony roma integrációs intézkedéseiről, 2013/C 378/01
31
Idem
30
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1.6 A szegregációval kapcsolatos tagállami jogi háttér 32
Tagállami szinten a szegregáció definícióját vagy az anti-diszkriminációs
jogszabályok tartalmazzák, vagy más, az egyenlő bánásmódra vagy az oktatásra
vonatkozó rendelkezések. Mind a szabályozás módja, mind a definíció maga
tagállamonként jelentősen különbözik.
Ország

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
és ÍRORSZÁG

Szegregáció szabályozása

A faji alapú szegregáció a közvetlen hátrányos
megkülönböztetés egy formája a különböző faji és
etnikai csoportok közötti iskolai elkülönítés
jogellenes

FRANCIAORSZÁG

Az etnikai alapú szegregáció minden téren tilos, az
etnikai hovatartozás nem lehet az oktatás-szervezés
alapja

BELGIUM

A nemzeti bíróságok gyakorlata szerint „a szegregáció
társadalmi elkülönítést jelent egy olyan országban,
amelynek lakossága vegyes összetételű”

FINNORSZÁG

A Nemzeti diszkriminációs bíróság szerint
szegregáció a diszkrimináció egy formája

DÁNIA

Az Etnikai alapú egyenlő bánásmód panaszbizottsága
szerint a roma gyerekek szegregációja ellentétes az
egyenlő bánásmódra vonatkozó joggal

MAGYARORSZÁG

Jogellenes elkülönítésnek minősül az a rendelkezés,
amely a törvényben meghatározott tulajdonságai
alapján egyes személyeket vagy személyek csoportját
a velük összehasonlítható helyzetben lévő
személyektől vagy személyek csoportjától - anélkül,
hogy azt törvény kifejezetten megengedné – elkülönít.

HORVÁTORSZÁG

Az Alkotmánybíróság szerint „Elengedhetetlen annak
vizsgálata, hogy a speciális osztályokba sorolt roma
gyerekeket diszkriminációs szándékkal, faji vagy
etnikai alapon sorolták-e osztályba.”

GÖRÖGORSZÁG

A Legfőbb Ügyészség egy „Sürgős Írásbeli
Rendelete” szerint (720/22-02-2011. számú
protokoll 33) minden helyi ügyészséget arra kötelezte
Görögországban, “hogy foglalkozzanak a roma

32

ERRC, Access to education and school segregation of Roma
Children<http://www.equineteurope.org/IMG/pdf/errc_school_segregation_roma_dezideriu_gergely_final.
pdf>.
33
Greek Helsinki Monitor, Catalytic intervention of the Supreme Prosecutor on the educational exclusion
of Roma,2011, elérhető: <http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3741>.
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gyerekek görög közoktatásból való
kirekesztettségének jelenségével, úgy, hogy meg kell
szüntetni minden, a roma gyerekekkel szembeni
minden fóbiát, és biztosítani kell diszkrimináció és
kirekesztés-mentes integrációjukat az államszervezet
minden szintjén”.
BULGÁRIA

A faji elkülönítés olyan rendelkezés, tevőleges vagy
mulasztásban megnyilvánuló magatartás, amely
kényszerű elkülönítéshez, megkülönböztetéshez vagy
szétválasztáshoz vezet személyek faji vagy etnikai
hovatartozása vagy bőrszíne alapján.

ROMÁNIA

A szegregáció a diszkrimináció egy súlyos formája,
amely a kisebbséghez tartozó gyerekek szándékos
vagy nem szándékos fizikai elkülönítését jelenti
csoport, osztály, iskolák vagy intézmények szintjén,
illetve más oktatási szolgáltatások során akként, hogy
a kisebbséghez tartozó gyermekek aránya az összes
gyermeken belül a meghatározott egységben
aránytalanul magas az adott csoporton belüli
arányukhoz képest.

A fenti definíciók, illetve keretek segíthetnek megérteni, hogy az iskolai szegregáció teljes
spektrumába mi minden tartozhat bele, láthatjuk, hogy a szegregáció az oktatás területén
alkalmazott hátrányos megkülönböztetés egy formája, amely fizikai elkülönítésben
nyilvánul meg, és amely kizárja, vagy hátrányosabb helyzetbe hozza a roma gyerekeket a
normál tantervű oktatáshoz való hozzáférésben, amely normál körülmények között minden
gyermeknek egyenlő feltételek mellett biztosított.
1.7. A szegregáció szociológiai fogalma Magyarországon
A szegregáció a roma gyerekek nem roma társaiktól való fizikai elkülönítését
jelenti, amely a roma tanulók osztályokban vagy egész iskolákban való felül
reprezentációjában ölt testet. A szegregáció akadályozza a roma tanulók társadalmi
integrációját, felerősíti a sztereotípiákat és a többségi társadalom rasszista attitűdjeit a
kisebbségi csoportokkal szemben. Következésképpen a szegregáció önmagában káros,
mind a többségi, mind a kisebbségi csoportokra nézve.
Az oktatási szereplők azon mulasztása, hogy nem nyújtanak inkluzív/integrált
oktatást, illetve a roma tanulókkal szemben alacsonyabb elvárásokat, követelményeket
támasztanak, a roma gyerekek szervezetszintű diszkriminációját eredményezi. 34 Ennek
egyenes következménye a roma tanulók iskolai hiányzása, illetve korai lemorzsolódása,
azaz az integrált oktatás hiánya a roma tanulók oktatásból való kirekesztését okozza, még
akkor is, ha egyetlen tanár, szociális munkás vagy helyi döntéshozó sem szándékosan
diszkriminálja a roma gyerekeket. Természetesen mindez nem jelenti azt, hogy a roma
gyerekek és/vagy szüleik nem lehetnek adott esetben maguk is felelősek a gyermekeik
iskolai alulteljesítéséért, hiányzásáért vagy lemorzsolódásáért.
34

Szendrey Orsolya, Brief summary of the education policy measures promoting equal opportunities for
multiple disadvantaged children, especially Roma in Hungary
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Mégis, egyéni felelősségüket minden esetben tágabb, intézményes kontextusban
kell megvizsgálni. A szervezeti szintű diszkrimináció olyan megkülönböztetésben ölt
testet, amely egy egész szervezet mulasztásában nyilvánul meg, abban, hogy nem kínál
megfelelő szakmai szolgáltatásokat a romák számára, akiket előítélet, sztereotípiák és a
többségi társadalom ismereteinek hiánya övez. Strukturális diszkriminációnak tekinthető
az iskolai szegregáció és az olyan szervezeti szintű diszkrimináció, mikor különböző
szervezetek eljárása, gyakorlata eredményez diszkriminációt, történhet ez iskolákon belül,
vagy regionális, illetve országos közoktatás-szervezés során is, és ide sorolható az
iskolaválasztás szabadságának korlátozása, vagy iskolai esélyek más módon történő
korlátozása.
Magyarországon a szegregáció legelterjedtebb formái a homogén cigány iskolák,
vagyis olyan oktatási intézmények fenntartása, amelyekben a tanulók többsége a cigány
nemzetiséghez tartozik, vagy cigány osztályok szervezése az egyébként többségi, vagyis
nem cigány iskolákban, továbbá a roma tanulók speciális, az értelmi fogyatékos
gyermekek
számára
fenntartott
intézményekbe
történő
becsatornázása
(félrediagnosztizálás).
Az Alaptörvény garantálja a szülők azon jogát, hogy megválasszák gyermekük
oktatásának formáját. A gyakorlatban ezen szelekciós mechanizmusoknak egyedül a szülők
vagyoni/jövedelmi helyzete szabhat gátat. Amint a roma tanulók aránya elér egy bizonyos
mértéket (15-20%), a nem roma szülők nem tolerálják továbbá a jelenlétüket és gyermekeiket
másik iskolába viszik. A tehetősebb családok gyermekei hagyják el elsőként az ilyen
intézményeket, akik számára nem okoz gondot az sem, hogy gyermeküket a lakóhelyüktől
távoli iskolába járassák. Ennek a folyamatnak a végén elképzelhető, hogy marad néhány nem
roma is az iskolába, de ezeknek a gyerekeknek a többsége jórészt halmozottan hátrányos
helyzetű, akár csak a roma tanulók többsége. Ez, a „white flight-nak” nevezett jelenség kirívó
különbségeket okoz a nagyobb városok iskolái, illetve a szomszédos kistelepülések általános
iskolái között.
A PISA (Program for International Student Assessment) felmérések rávilágítottak arra,
hogy a magyar közoktatási rendszer kínálja a legkevesebb lehetőséget a szegény, illetve
aluliskolázott szülők gyermekinek az OECD országok közül (OECD PISA, 2000, 2003, 2006,
2009). A hátrányos helyzetű gyerekek csoportján belül is a legsérülékenyebb csoportot
képezik a roma gyermekek. A 2000-es PISA felmérés szerint egy roma gyermek ötvenszer
kisebb eséllyel fejezi be középfokú tanulmányait, mint egy átlagos szociális háttérrel
rendelkező nem roma gyermek. Ezeknek a gyerekeknek esélyük sincs arra, hogy képesítést
szerezzenek, amely a későbbiekben lehetővé tehetné számukra, hogy a társadalom sikeres
tagjai legyenek.
A PISA 2000-ben, 2003-ban, valamint 2006-ban készült elemzései szerint a magyar
közoktatásban tanulók iskolai eredményességét az OECD országokban mértek átlagán felüli
mértékben determinálja a tanuló szociális-gazdasági háttere. Magyarország közoktatási
rendszere e felmérés eredményei alapján tehát esélyegyenlőségi szempontból hátrányosabban
érinti azokat a gyerekeket, akik aluliskolázott családban, nehezebb anyagi körülmények
között nőnek fel és így hozzáférésük a kulturális javakhoz korlátozott.
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Havas Gábor és Liskó Ilona 2003 és 2004 között végzett kutatása szerint a 2003/2004-es
tanévben Magyarországon 178 olyan általános iskola működött, amelyben többségben voltak
a roma tanulók (és az összes roma tanuló több 40%-a ilyen oktatási intézménybe járt). 35 A
cigányiskolák többsége ugyanakkor nem a spontán lakóhelyi szegregáció folytán jött létre,
hanem a tehetősebb szülők és a helyi hatóságok tudatos döntése révén. Ha egy iskolában a
roma családok száma átlagon felüli, az oktatás színvonala az átlag alattivá válik: ez
megnyilvánul egyrészt a személyi feltételekben (több tanórát oktatnak képesítés nélküli
tanárok) és a tárgyi feltételekben is.
Az oktatás minősége szükségszerűen hanyatlásnak indul a szegregált iskolában, hiszen
alacsonyabb a tanulók létszáma, ami együtt jár a normatív, tanulók számához kötött
támogatások csökkenésével is. A hivatkozott kutatás alapján megállapítást nyert, hogy minél
inkább szegregált egy iskola, az oktatás annál többe kerül, míg ezek az iskolák többnyire az
ország hátrányos helyzetű és főként kistelepülésein találhatók. Kertesi Gábor és Kézdi Gábor
szerint a roma gyerekek iskolai arányának növekedése mellett elkerületlenül csökken az
oktatás minősége, ami abból is adódik, hogy ilyen iskolába nehezebb felvenni, illetve
megtartani a magasan képzett, motivált pedagógusokat, valamint az oktatási szolgáltatásokat
rosszabb infrastruktúra és technikai feltételek mellett kell biztosítani. 36
A kutatók hangsúlyozták, hogy a szegregáció kumulálja az oktatási problémákat az
iskolán vagy osztályon belül, amelynek következtében nyilvánvalóan alacsonyabb színvonalú
oktatásban részesülnek az ilyen iskolák vagy osztályok tanulói. A tanulói teljesítmények
elmaradnak az ilyen iskolákban, amelynek egy másik fontos oka a kortárscsoport hatása. Az
osztálytársakkal szembeni iskolai elvárások jelentős hatást gyakorolnak ugyanis a hátrányos
helyzetű gyerekek motivációjára és iskolai sikerességére. A fentiekből látható, hogy a roma
gyerekek életesélyeit a szegregált iskolai környezet determinálja. Az alacsonyabb minőségű
oktatás, a gyengébb iskolai eredmények hosszútávon a romák magas munkanélküliségét
eredményezik.
1.8 A szegregáció jogi fogalma Magyarországon
A magyar anti-diszkriminációs törvény (Ebktv.)
A hazai szabályozás a hátrányos megkülönböztetés definíciója mellett tartalmazza a
jogellenes elkülönítés, a szegregáció meghatározását is. Az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban Ebktv.)
2004. január 27-én lépett hatályba. Míg az Alaptörvény a hátrányos megkülönböztetés
általános tilalmáról rendelkezik, addig az Ebktv. a diszkrimináció tilalom átfogó keretét
teremti meg.
35

Havas Gábor, Liskó Ilona: Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában, Felsőoktatási
kutatóintézet, Budapest, 2005
36
Kertesi Gábor, Kézdi Gábor: Általános iskola szegregáció- okok és következmények, MTA
Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest, 2004
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Az Ebktv. lefedi valamennyi uniós irányelv által szabályozott védett tulajdonságot
és az uniós jog által megkövetelt személyi és tárgyi hatály tekintetében is meghaladja azt.
Összesen 19 nevesített tulajdonság alapján tiltja a hátrányos megkülönböztetés különböző
formáit. A védett tulajdonságok listáját a jogalkotó nyitva hagyta az egyéb helyzet
szerepeltetésével.
Az Ebktv. a diszkriminációt elsősorban annak személyi oldaláról és nem tárgyi
oldaláról közelíti meg. Tilalmazza a diszkrimináció minden formáját a közszférában,
függetlenül attól, hogy a diszkrimináció mely területen történik, ezáltal tágabb védelmet
biztosít, mint az uniós irányelvek. A privát szektorban a kötelezettek négy csoportja esik a
törvény hatálya alá: (i) aki előre meg nem határozott személyek számára szerződés
kötésére ajánlatot tesz vagy ajánlattételre felhív, (ii) aki az ügyfélforgalom számára nyitva
álló helyiségekben szolgáltatást nyújt vagy árut forgalmaz, (iii) az állami támogatás
felhasználása során létrejövő jogviszonyai tekintetében az állami támogatásban részesülő
egyéni vállalkozó, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet az
állami támogatás igénybevételétől kezdődően mindaddig, amíg az állami támogatás
felhasználását az arra jogosult szerv a rá vonatkozó szabályok szerint ellenőrizheti,
valamint (iv) a munkáltató a foglalkoztatási jogviszony, az utasításadásra jogosult személy
a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, illetve az ezekkel közvetlenül összefüggő
jogviszonyok tekintetében.
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A szegregáció tilalma és a személyhez fűződő jogok sérelme
Az Ebktv. jogellenes elkülönítés (szegregáció) definíciója:
“ Jogellenes elkülönítésnek minősül az a rendelkezés, amely a 8. §-ban meghatározott
tulajdonságai alapján egyes személyeket vagy személyek csoportját a velük
összehasonlítható helyzetben lévő személyektől vagy személyek csoportjától - anélkül,
hogy azt törvény kifejezetten megengedné - elkülönít.” 37
A törvény szerint “nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha az oktatást
csak az egyik nembeli tanulók részére szervezik meg, feltéve, hogy az oktatásban való
részvétel önkéntes, továbbá emiatt az oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem
éri. Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha a közoktatási intézményben a
szülők kezdeményezésére és önkéntes választása szerint, illetve a felsőoktatási
intézményben a hallgatók önkéntes részvétele alapján olyan vallási vagy más világnézeti
meggyőződésen alapuló, továbbá nemzetiségi oktatást szerveznek, amelynek célja vagy
tanrendje indokolja elkülönült osztályok vagy csoportok alakítását; feltéve, hogy emiatt
az oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri, továbbá ha az oktatás megfelel az
állam
által
jóváhagyott,
államilag
előírt,
illetve államilag
támogatott
követelményeknek.” 38
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) nem tartalmaz a
diszkrimináció tilalmára vonatkozó egyértelmű rendelkezést. Az Nkt. 1. § (2) bekezdése
ugyanakkor a köznevelést meghatározó alapelvek között említi az egyenlő bánásmód
követelményét.
A Polgári Törvénykönyv le 2:42. § (2) bekezdése szerint:
“Az emberi méltóságot és az abból fakadó személyiségi jogokat mindenki köteles
tiszteletben tartani. A személyiségi jogok e törvény védelme alatt állnak.”
A hátrányos megkülönböztetés a személyhez fűződő jogok megsértését
eredményezi a Ptk. 2:43. § -a szerint:
“A személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen az élet, a testi épség és az egészség
megsértése; a személyes szabadság, a magánélet, a magánlakás megsértése; a személy
hátrányos megkülönböztetése; a becsület és a jóhírnév megsértése; a magántitokhoz és a
személyes adatok védelméhez való jog megsértése; a névviseléshez való jog megsértése”
A Ptk. 2:54 § értelmében a személyiségi jogokat csak személyesen lehet
érvényesíteni, kivéve a cselekvőképtelen és ismeretlen helyen távollévő személyeket,
helyettük törvényes képviselőjük, illetve távollévők esetében hozzátartozójuk vagy
gondnokuk léphet fel.

37

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV, tv. (Ebktv.) 10. §
(2) bek.
38
Ibid., 28 § (2) bek. (a) és (b) pont
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Akit személyiségi jogában megsértenek, a jogsértés ténye alapján - az elévülési
időn belül - az eset körülményeihez képest követelheti: a) a jogsértés megtörténtének
bírósági megállapítását; b) a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további
jogsértéstől; c) azt, hogy a jogsértő adjon megfelelő elégtételt, és ennek biztosítson saját
költségén megfelelő nyilvánosságot; d) a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést
megelőző állapot helyreállítását és a jogsértéssel előállított dolog megsemmisítését vagy
jogsértő mivoltától való megfosztását; e) azt, hogy a jogsértő vagy jogutódja a
jogsértéssel elért vagyoni előnyt engedje át javára a jogalap nélküli gazdagodás szabályai
szerint. 39
A személyiségi jogok megsértésének megállapítása a polgári bíróságok
hatáskörébe tartozik. Közigazgatási bíróságok (a közigazgatási határozatok
felülvizsgálata körében) nem rendelkeznek ilyen hatáskörrel. A személyiségi jogokat
mindenki köteles tiszteletben tartani, a Ptk. nem is tesz különbséget a köz és a
magánszféra szereplői között e tekintetben. 40

39
40

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) 2:51. § (1) a)-e)
Ptk. 2:42. § (2)
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2. AZ OKTATÁSHOZ VALÓ JOG, ILLETVE AZ OKTATÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS- A
SZEGREGÁCIÓ KÖVETKEZMÉNYEI

Az oktatáshoz való jog egy nemzetközileg elismert jog. Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozatától kezdve számos más emberi jogi standardokat lefektető
nemzetközi dokumentumban - egyezményekben, nyilatkozatokban, ajánlásokban,
keretprogramokban és akciótervekben - érvényre juttatott jog. A nemzetközi emberi jogi
egyezmények tartalmazzák az oktatáshoz való jogból fakadó jogi kötelezettségeket és
céljuk a fenti dokumentumokéhoz hasonló: annak előmozdítása, hogy minden ember
oktatáshoz való joga kirekesztés és diszkrimináció mentesen érvényesülhessen. 41
2.1 Az oktatáshoz való jog a nemzetközi, regionális jogi dokumentumokban
és az Európai Unió szakpolitikáiban
Az oktatáshoz való jog teljes érvényesülésének előfeltétele a közoktatási intézményekhez
való diszkrimináció-mentes hozzáférés. Az oktatáshoz való jog sérelmét eredményezi
például az, ha bizonyos etnikumú személyeket, vagy nyelvi , vallási csoportokat
korlátoznak a létező közoktatási intézményekhez való hozzáférésben, miként ez a roma
gyermekek esetében is történik számos európai országban. 42 Az iskolai szegregációval
szembeni fellépés szempontjából fontos források:
NEMZETKÖZI
EGYEZMÉNYEK

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 43: 26.
cikk
1966 Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok
Nemzetközi Egyezségokmánya 44: 2. cikk (2);
3. cikk; 13 & 14. cikkek
1966 Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi
Egyezségokmánya 45: 26. cikk
1989 A Gyermek Jogairól szóló Egyezmény 46:
2; 28 & 29. cikkek
1979 Egyezmény a Nőkkel Szembeni
Megkülönböztetés Felszámolásáról 47: 10. cikk

41

UNESCO Egyezmény az Oktatásban Alkalmazott Megkülönböztetéssel Szembeni Küzdelemről , 13.
cikk és Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya: összehasonlító
elemzés, (2006)
42
DH és társai kontra Cseh Köztársaság, Kérelem sz. App. No. 57325/00. , Nagykamara, 2007, F.
Coomans, Discrimination and Stigmatization Regarding Education: The Case of Romani Children in the
Czech Republic, In: Willems (Ed.), Development and Autonomy Rights of Children: Empowering
Children, Caregivers and Communities, Intersentia 2002.
43
A/RES/217/A (III).
44
993 UNTS 3.
45
999 UNTS 171.
46
1577 UNTS 3.
47
1249 UNTS 13.
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Egyezmény a Faji Megkülönböztetés minden
Formájának Felszámolásáról: 1; 2 & 5. cikkek
UNESCO
Egyezmény
az
Oktatásban
Alkalmazott Megkülönböztetéssel Szembeni
Küzdelemről :1; 3 & 4. cikkek

REGIONÁLIS
EGYEZMÉNYEK

1950 Emberi Jogok Európai Egyezménye
Kiegészítő Jegyzőkönyv, 2. cikk

48

(EJEB): I. sz.

1996 Európai Szociális Charta 49: 10. cikk
1995 Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről Szóló
Keretegyezménye 50: 12 & 14. cikkek
Európai Unió Alapjogi Chartája 51: 14. cikk

A Gyermek jogairól szóló egyezmény 3. cikke (1) bekezdése szerint a gyermeket
érintő döntésekben a gyermek mindenek felett álló érdekét kell elsősorban figyelembe
venni. Kétségtelen, hogy a gyermek mindenekfelett álló érdeke azt kívánja meg, hogy a
gyermekek hozzáférjenek a minőségi oktatáshoz, s azt teljesítsék is, hiszen ez
elengedhetetlen az életük sikeres kezdéséhez. Éppen ezért az állami szerveknek
elsődleges és közös érdeke kell, hogy legyen, hogy minden gyermek számára minőségi
oktatást biztosítsanak, függetlenül a gyermek sajátos helyzetétől. A megfelelő oktatási
módszerek segítségével a gyermekek képességei kibontakoztathatók és fejleszthetőek. Ez
a megközelítés olvasható ki a Gyermek jogairól szóló egyezmény 23. cikk 3.
bekezdésének és 29. cikk 1. bekezdésének együttes olvasatából is, amely hangsúlyozza a
gyermek személyisége kibontakozásának, valamint szellemi és fizikai tehetségének és
képességeinek a lehetőségek legtágabb határáig való kifejlesztésének szükségességét.
2.2 Az Európai Unió romák társadalmi befogadásával és oktatásával kapcsolatos
szakpolitikái
A faji, vagy etnikai alapú diszkriminációval, társadalmi kirekesztettséggel és
marginalizációval szembeni fellépés ma már az EU szakpolitikáinak integrált részét
képezi. Az EU a 2000/43-as tanácsi irányelv elfogadásával kifejezetten a faji vagy
etnikai alapú hátrányos megkülönböztetéssel szemben alkotott szabályokat. Ennek
ellenére mégsem születtek az Európai Unió Bírósága előtt a faji vagy etnikai
diszkriminációval kapcsolatos fontos bírósági ítéletek. A 2000/43-as, ún. Faji
Egyenlőségi Irányelv lefedi az oktatás területét is, ennek ellenére az Európai Bizottság

48

ETS No. 5.
ETS No. 163.
50
ETS No. 157.
51
Közzétéve az Európai Közösségek hivatalos lapjában, 2000. december 18. (2000/C 364/01).
49
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mégsem indított stratégiai pereket vagy kötelezettségszegési eljárásokat a tagállamokkal
szemben a roma gyerekek iskolai szegregációja miatt.
Másrészről azonban a romák társadalmi és gazdasági integrációja az uniós
intézmények és a tagállamok felvállalt prioritása lett. 2010. április 7-ém az Európai
Bizottság nyilvánosságra hozta az európai romák szociális és gazdasági integrációjáról
szóló közleményét (IP/10/407; MEMO/10/121) – az első olyan szakpolitikai anyagot,
amely célcsoportja kifejezetten a cigányság. Egy meglehetősen ambiciózus roma
inklúziós programot vázolt fel, valamint említést tett a roma közösségek társadalmi
kirekesztettségének komplex és több tényezős problémájáról, alacsony iskolai
teljesítményéről, a munkaerő-piaci hátrányaikról, a lakhatási szegregációról és rossz
egészségi állapotukról.
Az EU tagállamai a romák inklúziójával kapcsolatos elköteleződésüket 2011
májusában elfogadott, a nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszeréről szóló
tanácsi következtetések elfogadásával nyilvánították ki 52, amelyet júniusban
megerősítettek 53. Az EU keretprogramja 54 alapján a Bizottság felhívta a tagállamokat,
hogy dolgozzák ki nemzeti roma integrációs stratégiájukat, vagy tágabb
társadalompolitikai stratégiájukon belül a romákra külön, célzott intézkedéseket
dolgozzanak ki. A társadalom peremére szorult, köztük a roma lakosság helyzetén
javítani a tagállamok kötelezettsége tehát.
Minden tagállam kidolgozta saját roma stratégiáját, illetve integrált szakpolitika
intézkedéseit, amelyeket az Európai Bizottság értékelt 2012-ben elfogadott
közleményében. 55 Az Európai Tanács 2013. december 9-én ajánlásokat fogalmazott meg
a hatékony roma integrációs intézkedésekkel kapcsolatban. 56 Az Európai Bizottság 2013as, a stratégiákat értékelő jelentése még kifejezetten a strukturális előfeltételek
vizsgálatára fókuszált 57, míg a 2010-es jelentés már a kulcs területeken történt
előrelépéseket vizsgálta. 58
Az oktatás egyike a Nemzeti Roma Integrációs Stratégiák által lefedett négy
kulcsfontosságú területnek. Az EU célja, hogy minden roma gyermek legalább az
általános iskolát fejezze be, és hogy minőségi oktatáshoz jusson. 59 Minden tagállam
elismeri az oktatás fontosságát és többségük olyan célkitűzéseket fogalmazott meg,
amelyek túlmutatnak az EU Keretstratégiájában meghatározott általános iskola
elvégzésén, mint minimum követelményen, az oktatás tágabb spektrumát lefedve az
óvodai neveléstől 60 a közép- és felsőoktatásig. Ennek ellenére, még sok a tennivaló.
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Lásd http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2010658%202011%20INIT
Lásd http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2023%202011%20INIT
54
Lásd http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0173&from=en
55
Nemzeti Roma Integrációs Stratégiák: első lépés az EU Keretstratégia 2012 megvalósításában
56
Európai Bizottság Ajánlása, 2013. december 9., 2013/C 378/01, elérhető: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/en/TXT/?uri=CELEX:32013H1224(01).
57
A jelentés elérhető: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52013DC0454
58
A jelentés elérhető:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_implement_strategies2014_en.pdf.
59
Az EU roma integrációs célkitűzéseit a Bizottság közleményében határozták meg: "An EU Framework
for National Roma Integration Strategies up to 2020", COM(2011)173 of 5 April 2011.
60
Preventing Social Exclusion through the Europe 2020 strategy - Early Childhood Development and the
Inclusion of Roma Families – a belga elnökség alatt megrendezett European Platform for Roma Inclusion
dolgozta ki az UNICEF és a European Social Observatory segítségével a Belgian Federal Planning Service
53
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Számos tagállam azonban még mindig nem kezeli megfelelően a roma gyerekek
iskolai szegregációját. Bulgária például sem az általános, sem a középiskolai szegregált
oktatást, sem az ellenőrzést vagy az adatgyűjtést nem jelenítette meg a szükséges módon.
Csehország, Görögország, Portugália, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország még
mindig adós a roma gyerekek iskolai szegregációjával szembeni intézkedések
meghatározásával vagy a roma gyerekek sajátos helyzetére reflektáló szakpolitikákkal. 61
2013 decemberében az Európai Unió Tanácsa ajánlásokat fogalmazott meg a
tagállamok számára a hatékony roma integrációs intézkedésekkel kapcsolatban, beleértve
az oktatást és a diszkrimináció-tilalmat is. 62
Az EU Tanácsa felhívta a tagállamokat, hogy:
“Érvényesítsék az egyenlő bánásmód követelményét és biztosítsák a roma

fiúk és lányok hozzáférését a minőségi és normál tantervű oktatáshoz, többek között
azzal, hogy megszüntetik az iskolai szegregáció minden formáját, és felhagynak a
roma gyerekeket indokolatlan speciális iskolákba helyezésével. 63
Kérdéses, hogy a tagállamok mikor és milyen mértékben tesznek eleget az EU
legmagasabb politikai szintjéről érkező elvárásoknak.
Annak ellenére, hogy a tagállamokban elfogadásra kerültek a nemzeti roma integrációs
stratégiák, a kutatások és a nemzetközi szervezetek által folytatott monitoring eljárások mégis azt
mutatják, hogy az oktatáshoz való jog legszélesebbkörű sérelmét továbbra is a roma gyerekek
elkülönítése és/vagy alacsonyabb színvonalú oktatása jelenti. Ez az alábbi, nemzeti, illetve
európai keretstratégiai hiányosságoknak is betudható: 64
•

•
•

•

A helyi hatóságok, jogalkalmazó szervek, oktatási intézmények és a civil szervezetek
összehangolt munkájával megvalósuló figyelemfelhívó kampányokra, közösségek
által támogatott helyi kezdeményezésekre van szükség a romákkal szembeni
előítéletek lebontására és a kultúrák közötti párbeszéd előmozdítására.
A diszkriminációs gyakorlatokkal és attitűdökkel szembeni hatékony fellépés nélkül
előrelépés nem érhető el.
A domináns szociálpolitikai paradigma az egyenlőtlenségek, a szegénység, a
szegregáció és más szociális és gazdasági „problémákkal” szembeni fellépésre
mobilizál. Egyfelől elismerjük a hatékony intervenciók szükségességét, de a
problémák e képpen való megfogalmazásával tulajdonképpen az integrációért való
elsődleges felelősséget magukra a hátrányos helyzetű emberekre helyezzük.
Meglehetősen kevés szerepet kapnak a roma közösségek az ő támogatásukra irányuló
kezdeményezések megalkotásában és végrehajtásában.

for Social Integration-nal együttműködve , 2011, elérhető: <http://www.ecdgroup.com/pdfs/PreventingSocial-Exclusion.pdf>.
61
Lásd az Európai Bizottság munkatársainak munka anyagát, amely a Nemzeti Roma Integrációs
Stratégiákat kísérte: első lépés az EU Keretstratégia 2012 megvalósításában; Európai Bizottság: Lépések a
nemzeti roma integrációs stratégiák végrehajtása felé; az Európai Bizottság jelentése a nemzeti roma
integrációs stratégiák keretrendszerének végrehajtásáról, elérhető
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_implement_strategies2014_en.pdf.
62
A Tanács 2013. december 9-i ajánlása a hatékony roma integrációs intézkedésekről a tagállamokban
63
Idem
64
B. Rorke, Roma Rights 2013: National Roma Integration Strategies: What Next?, ERRC, 2014, elérhető:
< http://www.errc.org/§ /roma-rights-2013-national-roma-integration-strategies-what-next/4238/2 >.
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•
•
•
•
•
•

•

Az antirasszista és szociális kohéziót támogató érvekkel azokat a közösségeket és
intézményeket kell meggyőzni, amelyek a roma emberek életének részei, amelyektől
sokan a támogatások vagy a szolgáltatás révén függnek.
A tagállamoknak fel kell hagyniuk az időhúzással, konkrét eredményeket kell
felmutatniuk a roma inklúzió terén, eleget kell tenniük kötelezettségeiknek az
egyenlőség, igazság és biztonság etnikai hovatartozástól független biztosítása terén.
Nem történtek az iskolai szegregáció megszüntetése irányába ható szervezett lépések.
Az uniós források lekötése és felhasználásatovábbra elenyésző, a roma közösségekre
gyakorolt hatása továbbra is mérhetetlen.
A nemzeti kormányoknak át kell vizsgálniuk az országos, regionális és helyi
közigazgatási rendelkezéseket és gyakorlatokat annak érdekében, hogy azonosítani
tudják, illetve fellépjenek a diszkriminatív és szegregációs intézkedésekkel szemben.
Minden közszolgáltatást nyújtó szervezetnek felül kell vizsgálnia eljárásait és
gyakorlatait, hogy megszüntessék a közvetlen és szándékos diszkriminációt. Ezen
felül minden állami szervnek és szolgáltatást nyújtó szervezetnek felül kell bírálnia
munkamódszereit annak érdekében, hogy biztosított legyen, a romák ne szenvedjenek
el sem közvetlen, sem minden szándékot nélkülöző diszkriminációt a szervezeti
rasszizmus következményeként.
Az egyenlő bánásmód hatóságok, illetve egyéb emberi jogi szervek: többnyire nem
kaptak lényegi szerepet a stratégiák megvalósításában. Általában hiányzik az antidiszkriminációs intézkedések megvalósításához szükséges pénzügyi források
részletezése.
2.3 Az iskolai szegregáció következményei Magyarországon

A 2001-es népszámlás adatai szerint 190 406 fő vallotta magát cigány kisebbséghez
tartozónak, míg a roma közösségek körében folytatott civil kampány eredményeként a 2011-es
népszámlálás során már 315 ezerre nőtt a magukat romának valló magyar állampolgárok száma.
Ugyanakkor, az önbevalláson alapuló etnikai adatgyűjtések eredményei lényegesen különböznek
a szociológiai kutatások megállapításaitól, amelyek többnyire harmadik személy által
szolgáltatott adatokon alapulnak. Másik jelentős különbség, hogy a népszámlálás során nem
kérdeznek rá a kérdezőbiztosok a (etnikai) diszkriminációs tapasztalatokra, csupán a kisebbségi
nyelvvel és kultúrával kapcsolatban tesznek fel kérdést. A legóvatosabb szociológiai becslések
szerint is a magyarországi roma lakosság száma eléri a 650.000 főt. A 18 éven aluliak körében a
roma lakossága aránya magasabb, mint a teljes lakosság körében. 2003-ban Kemény István és
Janky Béla kb. 15%-ra becsülte a roma gyerekek arányát az általános iskolások körében. 65
További becslések állnak rendelkezésre a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH)
gyerekeken belül a roma általános iskolások arányára vonatkozóan: a roma tanulók 75%-a
HHH. 66
Minden olyan döntés, amely negatív hatással jár a közoktatás rendszerében, hatványozottan
hátrányos hatással bír azokra nézve, akik alacsony jogérvényesítési képességgel rendelkeznek,
gyenge mobilitásúak, szegényes a kapcsolati hálójuk, vagy ismereti tőkéjük. Ez a megállapítás
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Kemény István- Janky Béla- Lengyel Gabriella: A magyarországi cigányság 1971-2003; Gondolat,
Budapest, 2004. 18.
66
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_hu_strategy_annex1_hu.pdf 30. vagy
http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1003.pdf (Kertesi-Kézdi: Iskolázatlan szülők gyermeki és
roma fiatalok a középiskolában Beszámoló az Eduactio Életpálya-felvételének 2006 és 2009 közötti
hullámaiból)
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különösen igaz azokon a területeken, ahol túl általános jogi rendelkezések az irányadók, vagy
ahol a felelősségi körök közvetítő intézményekre vannak átruházva. 67
Az iskolai szegregáció nem oka, hanem következménye azoknak a szociálpolitikai
változásoknak, amelyek az elmúlt 25 évet jellemzik. Az iskolai szegregáció stigmatizálja a
mélyszegénységben élő romákat, újratermeli munkanélküliségüket, és az alacsony iskolázottság a
társadalom peremén tartja vagy taszítja oda őket. Havas Gábor és Zolnay János 2010-ben végzett
kutatása 68 szerint kb. 300 falu gettósodott el. Ezzel egyidejűleg drasztikusan csökkent a roma
tanulók aránya a nagyvárosokban, ennek két oka van. Egyrészt a szegény családok - köztük a
szegény roma családok is - kiszorultak a városokból a vidék irányába. Másrészt pedig a 20042010 közötti időszakban bizonyos önkormányzatok deszegregációs céllal szervezték újjá a helyi
közoktatást. Ebben az időszakban a roma gyerekek aránya csökkent a városokban, míg
mindenhol máshol nőtt.
Havas és Zolnay emlékezteti az olvasókat „arra a táblázatra, amely településtípusok
szerinti bontásban mutatja be, hogy hogyan változott a cigányok átlagos aránya 2004 és 2010
között a mindkét kutatásba bevont iskolákban. Egyetlen olyan településtípus van – a
megyeszékhely –, ahol az átlagos arány nem emelkedett, hanem csökkent. A 2004-es kutatás
kimutatta, hogy akkor a megyeszékhelyek többségében működtettek egy-egy homogén vagy
majdnem homogén cigányiskolát. Az akkori kutatás adataiból az is kiderült, hogy ezeknek a
megyeszékhelyi cigányiskoláknak az átlagos tanulólétszáma 200 fővel volt kisebb, mint a többi
megyeszékhelyi általános iskoláé, ami valószínűsítette, hogy ezeket az iskolákat kizárólag azért
tartják fenn, hogy a leghátrányosabb helyzetű cigány tanulókat el lehessen különíteni.69
Szociológiai becslések szerint a magyar általános iskolák kb. 30%-ában tagadják meg a
roma tanulóktól a minőségi oktatást valamilyen szegregációs technika segítségével, és kb. a roma
tanulók 30%-át oktatják szegregált körülmények között. 70 A roma gyerekek ki vannak téve a
korai iskolai lemorzsolódásnak és többségük szakiskolában folytatja tanulmányait a nélkül, hogy
érettségit szerezne. Míg a magyar gyerekek 80%-a középiskolai tanulmányai végére érettségit
szerez, addig a roma gyerekeknek csak 10%-a érettségizik le. Tekintettel arra, hogy a
tankötelezettség 18 évről 16 évre csökkent, ez a tendencia várhatóan nem is fog a közeljövőben
megváltozni.
A magyar közoktatási rendszer rendkívül szelektív, a szegény családok gyermekeinek nyújtja
a legkevesebb esélyt. 71 Egy, az UNESCO által 2008-ban végzett kutatás szerint a középosztály
irányából érkező szelekciós nyomás kitüntetett szerepet játszik az oktatási egyenlőtlenségek
kialakulásában. A magyar közoktatási rendszer ezek miatt az erős szelekciós mechanizmusok
miatt nem hogy csökkenti, de növeli az otthonról hozott, családi háttérből adódó hátrányokat.
Mindezek oda vezetnek, hogy a roma gyerekek etnikai hovatartozásuk, illetve szociális hátterük
miatt az oktatáshoz való hozzáférés során hátrányos megkülönböztetést szenvednek.
A deszegregációs intézkedések tervezését akadályozza az adathiány, nincsenek hivatalos
adatok a roma gyerekek számát/arányát tekintve óvodai nevelésben vagy általános iskolai
oktatásban. 2013-ban megváltozott a halmozottan hátrányos helyzet státusz definíciója, azonban
az eljárási szabályok, amelyek során egy gyermek megszerzi e státuszt, sajnos nem változtak.
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Civil Society Monitoring Report on the implementation of the National Roma Integration Strategy and
Decade Action Plan in 2012 in Hungary; http://romadecade.org/cms/upload/file/9270_file8_hu_civilsociety-monitoring-report_en.pdf
68
Gábor Havas and János Zolnay: Integrating school politics http://beszelo.c3.hu/cikkek/sziszifuszszamvetese
69
Gábor Havas and János Zolnay: Integrating school politics http://beszelo.c3.hu/cikkek/sziszifuszszamvetese
70
Havas-Liskó, 2005, p. 11.
71
PISA 2012 Results: Excellence through Equity Giving Every Student the Chance to Succeed, volume II.
elérhető: http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-volume-II.pdf
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(1997. évi XXXI. tv. 67/A. § ). A roma gyerekek többsége, bár megfelel a HHH definíciónak,
sokuk mégsincs regisztrálva, így láthatatlan marad a hivatalos szervek előtt.
2013. január 1-jétől nagyszabású oktatási reform került végrehajtásra: 2670 általános és
középiskola került állami fenntartásba. Az államosítás eredeti célkitűzés az volt, hogy elősegítése
az esélyegyenlőség érvényesülését az oktatásban, a gyakorlatban azonban az eddigit tapasztalatok
szerint nemhogy csökkentette, de inkább mélyítette a különbségeket. A kormány elmulasztotta a
történelmi lehetőségét annak, hogy végre minden állami fenntartású iskolát megvizsgáljon, s
újraszervezze vagy megszüntesse azokat, amelyekben aránytalanul magas a roma vagy
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya.
Az bölcsődei és óvodai ellátáshoz való hozzáférést a férőhelyek hiánya korlátozza,
átlagosan 4 bölcsődés korú gyermekből mindössze egy gyermek jár bölcsődébe. 72 2012. január 1jétől pedig jelentősen megnőtt a bölcsődéztetés díja (1997. évi XXXI tv. 148. § (2) bek.).
Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező szülők gyermekei körében a legalacsonyabb
az óvodába járó gyermekek száma. 73 2015 szeptemberétől minden hároméves gyermek számára
kötelező lesz az óvodába járás. A rendelkezést bevezető jogszabály végrehajtását azért kellett
2015-ig tolni, mert jelenleg nincs elegendő óvodai férőhely ahhoz, hogy a kötelező óvodáztatást
meg lehessen valósítani.
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KSH, 2012, http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/kisgyermnapkozbeni.pdf
Kertesi-Kézdi, 2013, http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1314.pdf)
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3. ROMA SZEGREGÁCIÓS ÜGYEK MAGYARORSZÁGON

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. tv. (Ebktv.) értelmében a diszkrimináció valószínűsítéséhez elegendő a védett
tulajdonság és az elszenvedett hátrány bizonyítása. A magyar jog a diszkrimináció
áldozatai számára előnyösebb pozíciót kínál az uniós jog által elvártnál, ugyanis a
bizonyítási teher megfordításához a védett tulajdonság és a hátrány közötti ok-okozati
összefüggést még csak a valószínűsítés szintjét elérően sem kell a diszkriminációra
hivatkozó félnek bizonyítania.
A bizonyítási teher megfordításához a diszkrimináció áldozatának valószínűsítési
és nem bizonyítási kötelezettsége áll fen. A valószínűsítés a bizonyításhoz képest
alacsonyabb bizonyosságot kíván meg:
amennyiben az áldozat olyan tényeket tár a jogalkalmazó szervek elé, amelyekből
valószínűsíthető, hogy hátrány érte és hogy rendelkezik (vélt vagy valós) védett
tulajdonsággal, a bizonyítási teher megfordul. .
Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) 2004-ben jött
létre azzal a kifejezett céllal, hogy fellépjen a roma gyerekeket a közoktatásban sújtó
strukturális diszkriminációval szemben közösségi és jogi eszközökkel.
2005 és 2008 között a CFCF az önkormányzatok ás az iskolák által kialakított
vagy fenntartott iskolai szegregációra fókuszált. A 2009-2011 közötti időszakban a
hangsúlyt az oktatási minisztérium és egyéb központi/országos jogalkalmazó szervekre
fektette, rávilágítva ezen oktatási szereplők mulasztására a szegregáció fenntartásában. A
D.H. és társai ügyben hozott EJEB döntés nyomon követése után számos ügyet indított a
roma tanulók indokolatlan fogyatékossá minősítése miatt. Újabban a szegregáció nem
megszokott formáira koncentrál a szervezet, például arra, hogy miként különítik el a
roma gyermekeket alapítványi iskolák létrehozásával.
A CFCF tevékenysége nyomán létrejött bírói gyakorlat az osztályok,
iskolaépületek és iskolák közötti jogellenes elkülönítéshez kapcsolódik - a szegregáció
okozta kár és a félrediagnosztizáláshoz vezető eljárási hiányosságok bírósági
megállapítása mellett.
A szegregációval szembeni hatékony jogorvoslat tárgyában a CFCF pereskedése
nyomán azt is elérte, hogy a bíróságok kimondják: deszegregációs intézkedési tervvel
számolható fel a jogellenes elkülönítés.
3.1. A MISKOLCI SZEGREGÁCIÓS ÜGY
A 2001-es népszámlálási adatok szerint Miskolc lakosságának mindössze 2,2%-a
vallotta magát cigánynak, annak ellenére, hogy köztudott, a magyarországi települések
közül Miskolcon az egyik legmagasabb a cigány népesség aránya. A miskolci és
környékbeli romák többsége szegregált környezetben él, mind a lakhatási, mind az iskolai
szegregációnak hosszú időkre visszanyúló, történelmi hagyományai vannak a településen.
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2004 áprilisában a Miskolci Megyei Jogú Város Közgyűlése arról határozott,
hogy a város általános iskolái közül bizonyos iskolákat gazdasági és igazgatási
szempontból integrál. Az intézkedés eredményeként a korábban önálló intézményként
működő iskolákat összevonták, amelyek a továbbiakban egyetlen gazdasági és igazgatási
egységgé váltak több, különböző feladat-ellátási hellyel. Az iskolák integrálása ellenére
azok beiskolázási körzeteit az önkormányzat változatlanul hagyta. Ennek azért van
jelentősége, mert a kötelező felvételt biztosító iskolák nem tagadhatják meg a
beiskolázási körzetükben lakó gyerekek felvételét. Miskolcon a lakhatási szegregáció
eredményeként a közoktatás is jelentős mértékben szegregálódott. S bár a gazdaságiigazgatási integráció azzal járt, hogy a cigányiskolákat a nem cigány iskolákkal
integrálták, mivel az iskolák beiskolázási körzeteit nem módosították, a gyakorlatban
nem változott a roma gyerekek iskolai helyzete, továbbra is a cigányiskolák beiskolázási
körzetébe tartoztak és nem volt hozzáférésük a város elit iskolának minősülő
intézményeihez.
2005 júniusában a CFCF közérdekű keresettel fordult Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzatával szemben arra való hivatkozással, hogy az általános iskolák olyan
gazdasági és igazgatási szempontú integrációja, amely az iskolák beiskolázási
körzethatárait változatlanul hagyta, hozzájárult a roma és halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók iskolai elkülönítésének fenntartásához, ezzel megsértve egyenlő bánásmódhoz
való jogukat.
A CFCF keresete szerint az önkormányzat közvetett hátrányos megkülönböztetést
alkalmazott, hiszen a látszólag semleges intézkedése mégis a város roma és mélyszegény
gyermekeit hozta a többi tanulóhoz képest aránytalanul hátrányosabb helyzetbe. A CFCF
szerint az önkormányzat közvetlen hátrányos megkülönböztetést is megvalósított azzal a
mulasztásával, hogy nem lépett fel a fenntartásában működő iskolákkal szemben,
amelyek nem hajtották végre pedagógiai programjaiknak a hátrányos helyzetű tanulók
integrálására vonatkozó rendelkezéseit.
Az alperesi önkormányzat azzal védekezett, hogy nem volt hivatalos tudomása az
általa fenntartott iskolák tanulóinak etnikai hovatartozásáról, egyúttal hivatkozott a
nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény azon rendelkezésesére, miszerint
valamely kisebbséghez való tartozás vállalása és kinyilvánítása az egyén kizárólagos és
elidegeníthetetlen joga, ilyen nyilatkozatra kizárólag valamely kisebbségi jog gyakorlása
érdekében kötelezheti az egyént jogszabály. 74
A CFCF ezzel szemben azzal érvelt, hogy a diszkrimináció többnyire nem az
egyén valós identitásán, hanem a külvilág által percipiált, azaz vélt származásán alapul,
ezért nincs jelentősége annak, hogy a külvilág által romaként kezelt személy saját magát
romának tartja-e.
Az elsőfokú bíróság döntése (2005)
2006 novemberében az első fokon eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
elutasította a CFCF keresetét. 75 Az iskolák etnikai összetétele kapcsán az elsőfokú
bíróság a felperes által becsatolt szociológiai tanulmányokra, az iskolák pedagógiai
programjában foglalt adatokra és arra a körülményre alapította tényállását, hogy az
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A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII tv. 7. § (1)-(2) bekezdése
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság, 13.P.21.660/2005/16.
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iskolák integrációját megelőzően kikérte a helyi cigány kisebbségi önkormányzat
véleményét.
A bíróság megállapította, hogy helyben köztudomású tény, hogy a város meghatározott
általános iskoláiban felülreprezentáltak a cigány tanulók. 76 A bíróság ugyanakkor arra az
álláspontra helyezkedett, hogy a felperes kötelezettsége a hátrány és a védett tulajdonság
közötti oksági összefüggés bizonyítása, továbbá a bíróság szerint a hátrányos
megkülönböztetés kizárólag aktív, szándékos magatartással követhető el.
A másodfokú ítélet (2006)
A bíróság szerint „(…) egy hátrányt kiváltó állapot minden aktivitást nélkülöző
fenntartása is megvalósíthatja a jogsértést. Ezzel ellentétes jogértelmezés mellett
elesnének a jogvédelemtől azok a tanulók vagy tanulói csoportok, amelyek korábban,
spontán kialakult, de idővel szakmailag már nem indokolható helyzetben szenvednek
hátrányos megkülönböztetést.” 77
A Debreceni Ítélőtábla megváltoztatta az elsőfokú bíróság döntését. 78 A
másodfokú bíróság szerint az önkormányzat azzal a mulasztásával, hogy az iskolák
integrációja mellett nem módosította az iskolák beiskolázási körzetét, fenntartotta a roma
gyerekek iskolai elkülönítését, s ezzel megsértette az egyenlő bánásmód követelményét.
Az ítélőtábla rámutatott arra is, hogy a perben irányadó fordított bizonyítási szabályok
alapján a felperesnek kizárólag az elszenvedett hátrány tényét és az Ebktv. 8. §-ában
meghatározott valamely védett tulajdonság meglétét kell bizonyítania, a kettő közötti
okozati összefüggés kérdése a kimentési bizonyítás során tisztázható.
Ezzel lényegében az Ítélőtábla elismerte, hogy az Ebktv. megdönthető törvényi vélelmet állított
fel a mellett, hogy a védett tulajdonság és a hátrány között oksági kapcsolat van. A sikertelen
kimentési bizonyítás pedig az alperes terhére esik.
A Debreceni Ítélőtábla egy további, nagy jelentőséggel bíró körülményre is rámutatott: hátrányos
megkülönböztetés nem csupán aktív magatartással, de mulasztással is megvalósítható.

A bíróság a jogsértés megállapításán túl kötelezte az önkormányzatot, hogy az
ítélet rendelkező részét küldje meg a Magyar Távirati Irodának, de elutasította a felperes
jogsértés megszüntetésére, vagyis a roma tanulók integrációjára vonatkozó kereseti
kérelmét azzal, hogy a követelés közjogi jellegű, amelynek teljesítésére a polgári jog
eszközrendszere nem alkalmas.
A Debreceni Ítélőtábla sajnos adós maradt a hátrányos megkülönböztetés
megvalósult formájának meghatározásával, hiszen ítéletében mindössze az egyenlő
bánásmód követelményének megsértésére hivatkozott és nem részletezte, hogy a roma
tanuló integrációjának elmulasztása jogellenes elkülönítést, közvetett vagy közvetlen
hátrányos megkülönböztetést valósított-e meg.
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3.2. A HAJDÚHADHÁZI SZEGREGÁCIÓS ÜGY
Hajdúhadház egy 13 ezer főt számláló, kelet-magyarországi település. A
hajdúhadházi önkormányzat fenntartásában két általános iskola működött, a Bocskai
István Általános Iskola és a Dr. Földi János Általános iskola. A Bocskai István iskola
három feladat-ellátási helyen működött. A központi épület a Szilágyi Dániel utcában
helyezkedett el, amelyben emelt szintű nyelvoktatást, illetve két tanítási nyelven folyó
oktatást kínáltak. A Rákóczi utcai iskolaépületben a sajátos nevelési igényű tanulókat
oktatták, továbbá cigány kisebbségi oktatást is szerveztek. A harmadik, Kossuth utcai
iskolaépületben kisebbségi oktatást és informatikaoktatást biztosítottak. A Földi János
Általános Iskola központi iskolája a Jókai utcában, két további iskolaépülete pedig a
Szabó Gábor és a Dr. Földi János utcában volt, mindkettőben cigány kisebbségi oktatást
nyújtottak.
A CFCF 2006-ben közérdekű igényérvényesítés keretében keresetet nyújtott be
Hajdúhadház önkormányzatával és az általános iskolákkal szemben. A CFCF keresete
szerint az iskolák központi épületében meglehetősen alacsony volt a roma tanulók aránya
(28, illetve 22 %), míg a többi iskolaépületben elérte a 86, illetve 96 %-os arányt is, két
iskola pedig homogén cigányiskolaként működött. Mindkét általános iskolában a
központi épületek felszereltsége sokkal jobb volt, mint a többi épület ellátottsága,
amelyekben nem volt tornaterem, könyvtár, informatikai terem vagy egyéb
szaktantárgyhoz kapcsolódó osztályterem.
A roma gyerekek aránya a hajdúhadházi iskolákban:

Bocskai István
Általános Iskola

Kossuth utcai

Roma
gyerekek
aránya

Szilágyi
Dániel
Rákóczi utcai
utcai
(központi épület)

54%

28%

96%

86%

Roma
gyerekek
aránya

Dr. Földi János
Általános Iskola

Jókai utcai
(központi épület)

Szabó Gábor
utcai

Dr. Földi
János utcai

32%

22%

100%

100%

CFCF keresetében annak megállapítását kérte a bíróságtól, hogy az alperesek
jogellenesen elkülönítették a roma tanulókat a nem roma tanulóktól iskolai épületek
szintjén, valamint közvetlen hátrányos megkülönböztetést alkalmaztak velük szemben
azzal, hogy alacsonyabb minőségű oktatást biztosítottak a roma iskolákban tanuló
diákoknak, mint a székhelyépületben tanulóknak. A CFCF jogkövetkezményként kérte az
alperesek deszegregációs intézkedési terv végrehajtására kötelezését, továbbá hogy az
alperesek nyilvánosan fejezzék ki sajnálkozásukat a roma tanulók megkülönböztetése
miatt.
Az elsőfokú ítélet (2007)
A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 2007. május 2-án meghozott ítéletében a felperes perbeli
legitimációjával kapcsolatban kimondta, hogy a CFCF olyan társadalmi szervezet, amely
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jogosult pontosan meg nem határozható számú személyek egyenlő bánásmódhoz fűződő
jogának sérelme esetén személyiségi jogi pert, vagy az Egyenlő Bánásmód Hatóság előtt
közigazgatási eljárást indítani. 79
A helyi cigány kisebbségi önkormányzat és roma szülők egy csoportja tiltakozását
fejezte ki a CFCF eljárása ellen, és felszólította keresete visszavonására. A bírósági
eljárás során ugyanakkor fény derült arra, hogy a szülők aláírását az önkormányzat előre
legyártott nyomtatványokon gyűjtötte, valamint a kisebbségi önkormányzat elnöke a
CFCF mellett tanúskodott, szemben a kisebbségi önkormányzat egy másik tagjával, aki
az eljárás során az önkormányzatot támogatta.
A megyei bíróság ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a közérdekű
igényérvényesítésre jogosult szervezet a jogsértéssel érintettek - tehát a
potenciális áldozatok - hozzájárulása nélkül is, saját jogán jogosult az eljárás
megindítására. . A bíróság tehát elismerte a CFCF perbeli legitimációját, amely
attól függetlenül illette meg, hogy az eljárást ellenezte néhány érintett roma
szülő, illetve a kisebbségi önkormányzat. Precedens jelentősége volt annak is,
hogy a bíróság közoktatási szakértőt rendelt ki az egyes iskolaépületekben
tanuló gyerekek etnikai hovatartozásának megállapítására, ezzel mintegy
elismerve a percepción alapuló etnikai adatgyűjtés szükségességét.
A megyei bíróság a kirendelt közoktatási szakértő számára a következő módszer
alkalmazását írta elő a tanulók etnikumának meghatározására: látogasson meg minden
osztályt a perbeli iskolákban, dolgozzon együtt a helyi cigány kisebbségi
önkormányzattal, munkájába vonjon be szociológust szakértőként, a szükséges adatokat
az iskolák igazgatóitól és a CKÖ-től szerezze be.
A közoktatási szakértő egy listát kért az iskolaigazgatóktól, ezen szerepelt a
tanulók neve mellett lakóhelyük is. Ezt követően minden gyermekhez egy számot rendelt
hozzá. A listát átadta a kisebbségi önkormányzat képviselőjének, aki a listán szereplő
gyerekek közül azonosította az általa cigányként ismert gyerekeket. A közoktatási
szakértő tehát a tanulók etnikumának meghatározásakor a helyi (választott) roma vezetők
ismereteire támaszkodott. Miután a CKÖ azonosította a roma gyerekeket a listán, a
gyerekek nevét törölte, vagyis a listán már csak számok szerepeltek, így a közoktatási
szakértő már egy anonimizált listát kapott. Ezzel az eljárással a közoktatási szakértő a
nélkül kezelt percepción alapuló etnikai adatokat, hogy a gyerekek személyiségi jogait
megsértette volna.
A fentieken túl a megyei bíróság ítéletében azt is hangsúlyozta, hogy a jogellenes
elkülönítésért való felelősség megállapíthatóságánál nincs jelentősége annak, hogy a
szegregáció aktív és szándékos, avagy mulasztásban megnyilvánuló magatartás
eredményeként jött-e létre.
A megyei bíróság nem fogadta el azt az alperesi védekezést, miszerint a roma
gyerekek
iskolai szegregációjának
történelmi hagyományai
vannak
Hajdúhadházon, s így az elkülönítés nem az alperesek szándékos magatartása
révén jött létre. A bíróság szerint az sem szolgálhat az alperesek kimentéséül,
hogy az elkülönítés megszüntetésének pénzügyi akadályai voltak, vagy hogy a
szegregált iskolákban egyúttal cigány kisebbségi oktatást is biztosítottak. A
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megyei bíróság ugyanis arra is felkérte a kirendelt közoktatási szakértőt, hogy
vizsgálja meg, vajon indokolja-e a kisebbségi oktatás a roma tanulók fizikai
elkülönítését. Az Ebktv. 28. § (2) bekezdése szerint ugyanis a kisebbségi
oktatáson alapuló elkülönítés akkor jogszerű, ha az oktatást a szülők
kezdeményezésére és önkéntes választása alapján szervezték meg és az oktatás
célja indokolja az elkülönítést. A közoktatási szakértő azonban arra az álláspontra
helyezkedett, hogy a kisebbségi oktatás nem a szülők önálló elhatározása alapján
szervezték meg, így a szegregált módon megszervezett kisebbségi oktatás nem
volt jogszerű.
Az oktatás minősége tekintetében a bíróság ugyancsak a kirendelt szakértő
véleményére támaszkodott. E szerint nem minden oktatási szolgáltatás volt elérhető a
melléképületekben oktatott diákok számára (pl. könyvtár, tornaterem). Ennek alapján a
szakértő minőségbeli különbséget talált a központi és a melléképületekben oktatott
tanulók számára biztosított oktatási szolgáltatások között.
A bíróság kötelezte az alpereseket a jogsértő állapot megszüntetésére 4 hónapos
határidőt adva számukra az ítéletben egyébként konkrétan meg nem határozott
deszegregációs intézkedések megtételére (bár a CFCF arra kérte kötelezni az alpereseket,
hogy dolgozzanak ki közoktatási szakértő segítségével egy deszegregációs tervet, majd
azt hajtsák végre).
A másodfokú ítélet (2007)
Az alperesek fellebbezése nyomán a Debreceni Ítélőtábla 2007. december 13-i ítélete
megváltoztatta az elsőfokú bíróság döntését. 80 Az alperes érvelése szerint a CFCF nem volt
jogosult közérdekű igényérvényesítésre, mert a jogsértéssel érintettek száma pontosan
meghatározható volt.
Az Ítélőtábla a CFCF kereshetőségi joga tekintetében fenntartotta az elsőfokú
bíróság ítéletét, nyomatékosítva, hogy a diszkriminációval érintett tanulók pontos
száma (éppen a fluktuáció miatt) folyamatosan változik, ezért fennállnak a
közérdekű igényérvényesítés feltételei.
A jogellenes elkülönítés vonatkozásában azonban megváltoztatta az elsőfokú
bíróság döntését. Az Ítélőtábla szerint mindaddig nem állapítható meg az alperesek
mulasztásban megnyilvánuló felelőssége, amíg a felperes meg nem határozza, hogy
konkrétan mely intézkedések vezettek a roma gyerekek elkülönítéséhez. A másodfokú
bíróság tehát arra az álláspontra helyezkedett, hogy a jogellenes elkülönítés kizárólag
aktív magatartás és nem mulasztás eredménye lehet.
A Legfelsőbb Bíróság döntése (2008)
A Debreceni Ítélőtábla döntésével szemben a CFCF kezdeményezett
felülvizsgálati eljárást. A CFCF indítványozta az Európai Bíróságnál előzetes
döntéshozatali eljárás kezdeményezését annak tisztázása érdekében, hogy a Faji
egyenlőségi irányelv közvetlenül hatályosul-e. A magyar szabályozás ugyanis egészen a
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2007. január 1-jével hatályba lépő módosításokig nem felelt meg az irányelvnek, s mivel
a felperes keresetében 2004-ig visszamenőleg kérte a jogsértés megállapítását, a perbeli
időszak jelentős részében az irányelv kimentési szabályaihoz képest lényegesen enyhébb
szabályokról rendelkező Ebktv-ét kellett alkalmazni. A CFCF álláspontja szerint ezért a
2007-et megelőző időszak tekintetében a Faji irányelv közvetlen alkalmazása szükséges,
tekintettel arra, hogy az Ebktv. ellentétes volt az uniós szabályozással.
A Legfelsőbb Bíróság 2008. november 19-én hozott ítéletében elutasította a
felperes előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére vonatkozó indítványát. 81
Hivatkozása szerint nem vitásan a jogvita alapjául szolgáló tényállás, azaz a hajdúhadházi
cigány tanulók elkülönített oktatása már az Európai Unióhoz való csatlakozást
megelőzően is fennállott, ezért az az Európai Bíróságnak az Ynos kft. c. Varga János
ügyben (C-302/04) hozott döntése alapján előzetes döntéshozatali eljárás
kezdeményezésére a bíróságoknak nincs lehetősége a csatlakozást megelőzően kialakult
jogsértéseket érintő ügyekben.
A Legfelsőbb Bíróság részben megváltoztatta a Debreceni Ítélőtábla ítéletét és
tulajdonképpen az első fokon eljáró Hajdú-Bihar Megyei Bíróság ítéletében tett
megállapításokkal értett egyet. A Legfelsőbb Bíróság ugyanakkor a
jogkövetkezmények vonatkozásában az elsőfokú bíróságtól eltérő álláspontra
helyezkedett: és mellőzte a jogsértés abbahagyásának határidejére vonatkozó
rendelkezéseit.
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Legfelsőbb Bíróság, Pfv. IV.20.936/2008/4. (2008.11.19.)
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3.3. A MISKOLCI KÁRTÉRÍTÉSI ÜGY- KOLOMPÁR ÉS TÁRSAI
A nemzetközi Morley Allen & Overy ügyvédi iroda 2008-ben felajánlotta
ingyenes, pro bono jogi szolgáltatásait öt roma fiatal számára, hogy képviselje őket a
Miskolci Önkormányzattal szemben indítandó kártérítési perben. A roma fiatalok ugyanis
azokba az iskolákba jártak, amelyek vonatkozásában a miskolci iskolai szegregációs
ügyben a Debreceni Ítélőtábla az önkormányzatot elmarasztaló döntést hozott. A
felperesek keresetüket ezért a korábbi jogerős ítélőtáblai döntésre alapították, amelyet
korábban a CFCF közérdekű igényérvényesítés keretében indított a szegregáló
önkormányzattal, mint iskolafenntartóval szemben. A felperesek fejenként 500.000 forint
nem vagyoni kártérítés megítélését kérték a bíróságtól. Az alperesi önkormányzat azzal
védekezett, hogy a felperesek nem tudták bizonyítani, hogy bármilyen hátrány érte volna
őket állítólagos szegregált oktatásukkal összefüggésben, továbbá az általuk meghatározott
kárigényt eltúlzottnak tartotta. Álláspontja szerint a Debreceni Ítélőtábla által
megállapított jogsértés még nem alapozza meg a felperesek kártérítési igényét.
Az első és másodfokú bíróságok ítélet (2009)
Az első fokon eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság ítélete szerint annak
ellenére, hogy az alperesi önkormányzat valóban nem teremtette meg az integrált
oktatás feltételeit és ezzel megsértette a felperesek egyenlő bánásmódhoz való
jogát, nem tartozik kártérítési felelősséggel, ugyanis a felperesek nem tudták
bizonyítani, hogy az alperes jogsértő magatartásával összefüggésben őket kár érte
volna. A felperesek fellebbezését a másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtábla
elutasította és eltérő indokolás mellett, de hatályában fenntartotta az elsőfokú
bíróság döntését
A Legfelsőbb Bíróság ítélete (2010)
A felperesek felülvizsgálati kérelmet terjesztettek elő a másodfokú ítélettel
szemben. A felülvizsgálati eljárásban elkerülhetetlen volt a korábbi közérdekű miskolci
deszegregációs ügyben született ítélőtáblai ítélet értelmezése. Míg a Debreceni Ítélőtábla
korábbi döntésében nem határozta meg, hogy az alperesi önkormányzat mulasztása a
hátrányos megkülönböztetés mely formáját valósította meg, a Legfelsőbb Bíróság arra az
álláspontra helyezkedett, hogy a jogsértés kizárólag közvetett hátrányos
megkülönböztetésként értékelhető.
A Legfelsőbb Bíróság megalapította azt is, hogy a közvetett hátrányos megkülönböztetés
törvényi tényállásának fogalmi eleme a hátrány, ezért a felperesek nem kötelesek a
jogsértés megállapításán felül további kárt bizonyítani.

A Legfelsőbb Bíróság a kár összegét, az okozott hátrány mértékét a sérelem
időpontjában fennálló körülményekre és értékviszonyokra tekintettel határozta meg. A
Legfelsőbb Bíróság a felpereseknek személyenként 100.000 forint összegű nem vagyoni
kártérítést ítélt meg, ezzel mintegy „beárazva” a jogellenes elkülönítést.
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3.4. A GYŐRI SZEGREGÁCIÓS ÜGY
A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában működő Kossuth Lajos
Általános Iskola tanulóinak több mint 2/3-a cigány, illetve halmozottan hátrányos
helyzetű gyermek volt. A gyerekek etnikai összetételére vonatkozóan az iskola 2004-es
pedagógia programja, valamint a 2003/2004-es tanév pedagógia beszámolója is
tartalmazott adatokat. További hivatalos iratok álltak rendelkezésre arról, hogy a Kossuth
Lajos Általános Iskolában a legmagasabb a HHH gyerekek aránya a győri általános
iskolák közül.
A CFCF közérdekű igényérvényesítés keretében személyiségi jogi pert indított
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben, mert az önkormányzat
fenntartásában működő Kossuth Lajos Általános Iskolában a cigány és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekeket (HHH) a többi győri, önkormányzati általános iskola
tanulóitól jogellenesen elkülönítették.
Az önkormányzat a perben vitatta a CFCF perbeli legitimációját arra hivatkozva,
hogy a helyi roma szülők aláírást gyűjtöttek a felperes perindításával szemben. Az alperes
azzal védekezett, hogy a perbeli iskolában cigány kisebbségi oktatást nyújtottak, a cigány
népismereti oktatást számos tantárgyba beépítették. Az alperes azt állította, hogy a szülők
szabad iskolaválasztáshoz fűződő jogukkal élve választották a perbeli iskolát,
rendelkezve minden szükséges információval a város egyéb iskoláiban folyó oktatásról is.
Az alperes 2009-ben lépéseket tett a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek
arányának csökkentésére. Megváltoztatta az iskola beiskolázási körzetét azt remélve,
hogy az iskola környezetében lakó HHH gyerekek a számukra kijelölt másik iskolát
választják majd, a környéken élő tehetősebb szülők pedig majd a perbeli iskolába íratják
be gyerekeiket. A körzethatárok megváltoztatása ugyanakkor nem volt hatással a perbeli
iskola tanulói összetételére, ugyanis a középosztálybeli szülők szabad iskolaválasztáshoz
való jogukkal élve továbbra is más iskolákba vitték gyerekeiket, a környéken élő roma
gyerekeknek pedig gondot okozott a más iskolákba való utazás. Az alperes szerint
mindez éppen azt az alperesi védekezést támasztotta alá, hogy a roma szülők szabad
elhatározásukból íratták gyermekeiket a lakóhelyük közelében lévő perbeli iskolába. Az
önkormányzat végül úgy határozott 2010 márciusában, hogy a következő, 2010/2011-es
tanévtől nem indít már első osztályokat a Kossuth Lajos Általános Iskolában.
Az elsőfokú ítélet (2010)
Az ítélet szerint a Kossuth Lajos Általános Iskolában a nemzetiségi oktatás célja és
tartalma sem indokolta önálló intézmény fenntartását, továbbá a tanulók szülei sem
rendelkeztek az iskolaválasztáshoz elegendő információval. Az alperesi önkormányzat által a
per folyamán a jogsértő állapot megszüntetése érdekében eszközölt intézkedések kapcsán a
bíróság megállapította, hogy önmagában a körzethatárok megváltoztatása megerősítő
intézkedések nélkül nem alkalmas eszköze a jogsértő állapot megszüntetésének
,
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Az első fokon eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság a felperes
kereshetőségi jogával összefüggésben megállapította, hogy a közérdekű
igényérvényesítőként pert indító szervezet saját nevében és nem az egyéni sértettek
képviseletében lép fel. 82 Ebből következően a bíróság nem tulajdonított jelentőséget a
felperes eljárása elleni szülői tiltakozásnak.
A kisebbségi oktatással kapcsolatban a bíróság a kaposvári szegregációs
iskolaügyben keletkezett közoktatási szakértői véleményre alapította döntését, amely
szerint a magyar nyelven folyó cigány kisebbségi oktatás beépíthető a normál tanterv
szerinti tananyagba, ezért önmagában a kisebbségi oktatás megszervezése még nem
indokolja külön iskolák fenntartását.

A bíróság elmarasztalta az alperest, kimondta, hogy felelőssége a spontán módon
kialakult szegregáció fenntartásában nyilvánult meg. A bíróság hangsúlyozta azt
is, hogy a perbeli iskolában kialakult jogsértő állapot nem az önkormányzat aktív
magatartásának eredménye, hanem az objektív (lakhatási szegregációból adódó)
körülmények következménye. Az ítélet szerint a jogellenes elkülönítés definíciója
nem kívánja meg külön hátrány bizonyítását, ugyanis egy adott védett tulajdonság
alapján személyek egy csoportjának egy másik csoporttól való fizikai elkülönítése
önmagában sérelmes. A bíróság érvelésébe beépítette a felperesek által
hivatkozott Brown kontra Iskolaszék ügyben az Egyesült Államok Legfelsőbb
Bírósága által megfogalmazott elvet is: az elkülönítés akkor is jogellenes, ha
egyébként az oktatás minősége, a személyi és tárgyi körülmények nem térnek el a
város más iskoláiban tapasztaltaktól.
Következésképpen a Bíróság nem csupán a tanulók roma származásán alapuló
szegregációt állapított meg, hanem a tanulók társadalmi származásán
(halmozottan hátrányos helyzetén) alapuló jogellenes elkülönítést is.
A bíróság kötelezte az önkormányzatot a jogsértés abbahagyására és
megszüntetésére, megállapítva, hogy a jogsértés orvoslása végett szükséges a sérelmes
helyzet megszüntetése is. A jogsértés megszüntetésének módját azonban nem határozta
meg, hivatkozása szerint azért, mert a jogellenes elkülönítés közjogi viszonyban alakult
ki, így a szükséges intézkedések meghatározása kizárólag a közjog keretei között
történhet. Az ítélet indokolása szerint önkormányzati hatáskörbe tartozik az iskolafenntartási rendszer integrációs szempontú átszervezése, ezért a jogsértés
megszüntetésének konkrét módját egy szakmai szempontok alapján kialakított program
alapján lehet kidolgozni
A Győri Ítélőtábla döntése (2010)
A pervesztes önkormányzat fellebbezése nyomán a másodfokon eljáró Győri
Ítélőtábla az alperes fellebbezését részben alaposnak találta. 83 A másodfokú bíróság
döntése szerint a halmozottan hátrányos helyzet nem tekinthető olyan tulajdonságnak,
82
83

Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, 3.P.20.950/2008/36. ( 2010. 09. 30.)
Győri Ítélőtábla, Pf.V.20.416/2010/3, (2011. október 4.)
37

amely a személyiség lényegi vonását képezi, így a közérdekű keresetindítást ezen az
alapon nem találta megalapozottnak.
A Kúria ítélete (2012)
CFCF a Kúriától kérte az ítélőtáblai döntés felülvizsgálatát, egyrészről, hogy
megállapítást nyerjen, az ügyben az elkülönítés alapjául a gyermekek társadalmi helyezte
(is) szolgált, másrészről, hogy a jogsértés megszüntetéséről is rendelkezzen a bíróság.
A Kúria kimondta, hogy mind a vagyoni helyzet, mind a társadalmi származás
egyfajta társadalmi meghatározottságot jelent, amelyben az egyén az őt körülvevő
világhoz való viszonyát, az abban elfoglalt helyét és szerepét határozza meg, ezért
ezek a tulajdonságok az egyes ember személyiségének lényegi vonásának
tekinthetők.
A Kúria szerint a felperes kereseti kérelme kellően konkrét, egyértelmű és formálisan
végre is hajtható, azonban az „(…) a perbeli iskola működésének veszélyeztetése és a szülők
Köotv. 13. § (1) bekezdésében biztosított szabad iskolaválasztásához való jogának sérelme
nélkül nem hajtható végre, ezért nem teljesíthető. (…) a kereset szerinti marasztalásnak
megfelelően a sérelmes helyzetet eredményező összetételű osztályok indításának
megtiltásával végső soron az iskola működése lehetetlenül el”. A Kúria visszautalt a
Kaposvári iskolaügyben hozott ítéletére, amely szerint egy iskola bezárására vonatkozó
rendelkezés a polgári jogi jogvitában nem hozható. A Kúria így arra a megállapításra jutott,
hogy az iskola bezárására irányuló kereseti kérelem „(…) a szegregáció konkrét
megszüntetésének a személyiségi jogi per keretein belül érvényesíthető reális, végrehajtható
módját nem határozta meg”.
Alkotmánybíróság: hatékony, arányos, visszatartó erejű jogorvoslat?
A CFCF alkotmányjogi panasszal élt a Kúria ítéletével szemben. Az
Alkotmánybíróságtól (AB) az ítélet megsemmisítését kérte annak Alaptörvény-ellenessége
okán. Az ítélet valójában megszünteti a szegregáció egyetlen hatékony ellenszerét: a
deszegregációs tervek végrehajtását, beleértve a szegregált iskolák bezárását is. Az
Alkotmánybíróság elutasította a CFCF beadványát, tekintettel arra, hogy azt nem az érintett,
hanem egy közérdekű igényérvényesítő szervezet terjesztette elő, így az ügy érdemében nem
is foglalt állást.
3.5. A JÁSZLADÁNYI SZEGREGÁCIÓS ÜGY
Jászladány kb. 6000 fős lakosságából 1850 fő tartozott a cigány kisebbséghez 2007ben. 2003 szeptemberéig Jászladányon mindössze egy általános iskola működött két
iskolaépületben, egy felújított, központi és egy leromlott állapotú másik épületben. Az alsó
tagozatos diákok a központi, a felső tagozatosok a másik épületben tanultak. Számos nem
roma tanuló a közeli településeken folytatta általános iskolai tanulmányait (az ún. white flight
jelenségnek köszönhetően).
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Jászladány polgármesterének kezdeményezésére egy magán iskolát hoztak létre,
amelynek fenntartója egy olyan alapítvány volt, amelynek kuratóriumában a polgármester
is tagsággal rendelkezett. Az új, alapítványi iskolát azoknak a tanulóknak hozták létre,
akik „tanulni akartak”. Az alapítvány iskola tanulóinak túlnyomó többségét nem roma
tanulók alkották. Jászladány önkormányzata és az alapítvány között egy bérleti szerződés
köttetett, amely alapján az önkormányzat az általános iskolájának központi épületének
egy részét bérbe adta az alapítványnak az új iskola elhelyezésére. Az önkormányzat
mindössze egy jelképes összegű bérleti díjat kért az iskolaépülete felének használatáért
cserébe, e mellett jelentős anyagi támogatást jutatott az új iskola működtetéséhez. Az
alapítványi iskola tanulói tandíjat voltak kötelesek fizetni, ennek összege 3.000-4.000
forint között mozgott akkor, amikor a minimálbér nem haladta meg az 50.000 forintot.
Az új iskola létrehozása azzal az eredménnyel járt, hogy a település roma és
halmozottan hátrányos helyzetű tanulói- akik szülei nem engedhették meg maguknak az
alapítványi iskola tandíjának megfizetését- az önkormányzat által fenntartott iskolában
maradtak, a tehetősebb, s főként nem roma tanulók az alapítványi iskolába iratkoztak át.
Az alapítványi iskolának a központi iskolaépületben való elhelyezése következtében több
roma tanuló kényszerült a leromlott állapotú másik iskolaépületben tanulni. Az
alapítványi iskola létrehozásával szemben számos állami szerv próbált meg fellépnisikertelenül. A kormányhivatal megtámadta az önkormányzat és az alapítvány között
létrejött bérleti szerződést, de a pert minden fokon elvesztette.
2007. július 23-án a CFCF és egy helyi civil szervezet, a Jászsági Roma Polgári
Jogi Szervezet közérdekű keresettel fordultak Jászladány önkormányzatával és az
alapítvánnyal szemben. A felperesek az önkormányzat és az alapítvány között létrejött
bérleti szerződés semmisségének megállapítását, az önkormányzati iskola tanulóinak az
alapítványi iskolában tanulóktól való jogellenes elkülönítésének és az alacsonyabb
minőségű oktatás miatt az önkormányzati iskola tanulóinak közvetlen hátrányos
megkülönböztetése megállapítását kérték.
Az alperesek vitatták a felpereseknek a bérleti szerződés semmiségének
megállapítására irányuló kereshetőségi jogát. A polgári törvénykönyv szerint – jogi
érdekeltsége alátámasztásával- a szerződés semmisségére bárki, határidő nélkül
hivatkozhat. Az alperesek szerint a felpereseknek nem volt a szerződés
érvénytelenségének megállapítására jogi érdeke.
A jogellenes elkülönítéssel és a közvetlen hátrányos megkülönböztetéssel
kapcsolatos kereseti kérelmek vonatkozásában azzal védekeztek, hogy a két iskola nincs
összehasonlítható helyzetben a fenntartók különbözősége okán. Hangsúlyozták továbbá
azt is, hogy a szülők szabad iskolaválaszához való jogukkal élve választották az egyik
vagy a másik iskolát, a felvételt senkitől sem tagadták meg.
Az első és másodfokú bíróságok döntése (2009)
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 2009. december 9-én elutasította a
felperesek keresetét. 84
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság,16.P.20.812/2007. (2009.12.09.)
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A Debreceni Ítélőtábla helybenhagyta a felperesek keresetét elutasító elsőfokú
ítéletet. 85
A Legfelsőbb Bíróság döntése (2011)
A CFCF felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a másodfokú bíróság ítéletével
szemben, egyúttal indítványozta előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését az
Európai Unió Bírósága előtt a Faji irányelv közvetlen hatályosulása tárgyában. A
Legfelsőbb Bíróság elutasította az indítványt ismételten a Bíróság Ynos kft. v. János
Varga ügyben (C-302/04) hozott döntésére hivatkozással.
A Legfelsőbb Bíróság hatályon kívül helyezte a másodfokú bíróság döntését,
helyt adott a felperesek jogellenes elkülönítés megállapítására irányuló keresetének 86.
Megállapította, hogy az önkormányzat a roma és halmozottan hátrányos helyzetű
gyerekeket jogellenesen különítette el a többségében nem roma, jobb jövedelmi
helyzetben lévő tanulóktól.
A döntés szerint az önkormányzati fenntartású iskola tanulóit etnikumuk és
vagyoni helyzetük alapján különítették el az alapítványi iskola tanulóitól. A
Legfelsőbb Bíróság szerint az önkormányzati és az alapítványi iskola
összehasonlítható helyzetben voltak tekintettel arra, hogy mindkét iskola az
önkormányzat tulajdonában lévő épületben működött.
A szerződés semmisségével kapcsolatos kereseti kérelmet a Legfelsőbb Bíróság
bár elutasította, de nem kérdőjelezte meg a felperesek kereshetőségi jogát.
Az oktatás minőségével összefüggő kereseti kérelmet a bíróság azzal utasította el,
hogy nem találta összehasonlítható helyzetben lévőnek a két intézményt. Ítélete szerint
csak az azonos fenntartásban működő iskolák vannak e tekintetben összehasonlítható
helyzetben, hiszen a fenntartó az, aki az iskolában folyó oktatás minőségére befolyással
lehet. A Legfelsőbb Bíróság tehát fenntartotta a másodfokú bíróság döntésének a
közvetlen diszkriminációra irányuló keresetet elutasító részét.
A Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy az alperesek között megkötött bérleti
szerződés által létrehozott állapot fenntartásával valósult meg a jogellenes
elkülönítés, vagyis ebben az ügyben is az önkormányzat mulasztása alapozta meg
a szegregációért való felelősséget.
Annak ellenére, hogy a Legfelsőbb Bíróság kimondta a roma és szegény tanulók
jogellenes elkülönítését, a jogsértés megszüntetésének módját illetően nem hozott
döntést, ugyanis a felperesek keresete szerinti marasztalást nem tartotta végrehajthatónak.
Ezért új eljárásra utasította az elsőfokú bíróságot a jogsértés megszüntetésének
meghatározása tárgyában. Iránymutatása szerint, ha a feleknek nem sikerül egyezséget
kötniük a jogsértés megszüntetésnek módját illetően, végső soron meg kell szüntetni az
85
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Debreceni Ítélőtábla, Pf. I.20.095/2010/6.
Legfelsőbb Bíróság, Pfv.IV.20.037/2011/7. (2011.06.29.)
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alapítványi iskolának az önkormányzati iskolaépületben való elhelyezését. Az új
eljárásban a CFCF közoktatási szakértő megbízásával deszegregációs tervet nyújtott be a
jogsértés megszüntetésének érdekében, valamint új jogcímen- a szerződés jóerkölcsbe
ütközése okán- támadta a szegregációt létrehozó bérleti szerződés érvényességét.
Az oktatásért felelős minisztériumokkal szembeni közérdekű per
A CFCF 2009 szeptemberében közérdekű pert indított az akkori oktatási
minisztériummal szemben. Keresete szerint az alperes mulasztásban megnyilvánuló
jogsértést követ el azzal, hogy nem lép fel a konkrétan megnevezett, nagyvárosi ill. több
fővárosi iskolában folyó etnikai alapú jogellenes elkülönítéssel szemben. A perben
eredetileg megnevezett 23 nagyvárosi, szegregált általános iskola kiválasztása a
minisztérium által megrendelt tanulmány alapján történt. A 2003-ban felkért két
szociológus feladata az volt, hogy vizsgálják meg a roma gyermekek általános iskolai
helyzetét. A szakértők kutatási eredményeik alapján egy listát állítottak össze a
minisztérium számára a magyarországi szegregált intézményekről, megjelölve az egyes
intézményekben a roma gyerekek becsült arányát. A listán szereplő iskolákkal, illetve
azok fenntartóival szemben az oktatási minisztérium nem lépett fel.
A felperes e listán szereplő iskolák közül választott ki 23 olyan iskolát, amelyek
többiskolás településeken találhatók és a deszegregáció kivitelezhető, majd ezek
vonatkozásában kérte az oktatási minisztérium mulasztásban megnyilvánuló
felsősségének megállapítását a szegregáció fenntartásában. A még mindig első fokon, a
Fővárosi Törvényszék előtt folyamatban lévő perben a közoktatás és a közigazgatás
átalakítása miatt jelenleg az Emberi Erőforrások Minisztériumán (EMMI) kívül perben
áll még a kormányhivatalok ágazati irányításáért felelő Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium, valamint az állam iskolafenntartói jogosítványait gyakorló KLIK is.
A per során a CFCF peren kívül is egyeztetési tárgyalásokat folytatott az EMMIvel, illetve annak jogelődjével. S bár a minisztérium végül utasította a
kormányhivatalokat a törvényességi ellenőrzési vizsgálatok elvégzésére, nem járult hozzá
ahhoz, hogy ezekben az ellenőrzésekben a CFCF képviselői is részt vegyenek. A
vizsgálatok megállapításait maga a minisztérium is több helyütt elégtelennek találta, a
végleges megállapításokról a felpereseket nem tájékoztatta. Sajnálatos módon a
minisztérium továbbra is elzárkózik bármiféle, percepción alapuló etnikai adatgyűjtéstől,
így a vizsgálatok során is csak a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek iskolai
arányára fókuszáltak. A CFCF kidolgozott egy – a kisebbségi ombudsman és a bíróságok
gyakorlatával összhangban álló- vizsgálati módszertant, amelyet a perben becsatolt és
annak végrehatására kérte az alpereseket kötelezni. A per a Fővárosi Törvényszék előtt
jelenleg is folyamatban van.
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3.6. A GYÖNGYÖSPATAI SZEGREGÁCIÓS ÜGY
A kisebbségi ombudsman 2011 áprilisában tette közzé jelentését a 2011
márciusában Gyöngyöspatán történt események vizsgálatáról. 87 A kisebbségi biztos a
félkatonai szervezetek járőrözésén és a rendfenntartó szervezetek mulasztásának
vizsgálatán túl kiterjesztette vizsgálódását a település általános iskolájára is, tekintettel
arra, hogy tényfeltárása során jelzéseket kapott a roma gyerekeket ért sérelmekről.
A kisebbségi ombudsman jelentése szerint a gyöngyöspatai Nekcsei Demeter
Általános Iskolában osztályok szintjén fizikailag elkülönítették a cigány tanulókat. Az
azonos évfolyamok párhuzamos osztályai közül az egyik osztályban csak roma tanulókat
oktattak, míg a mások osztályban csak elvétve voltak cigány tanulók annak ellenére, hogy
iskolán belüli arányuk megközelítette az 50%-ot. A roma tanulók osztálytermeit az épület
földszintjén helyezték el.
Az osztályok közötti elkülönítésen túl panasz érkezett arra is, hogy a roma
gyerekek nem járhattak napközibe és el voltak zárva a testnevelés óra keretében
megszervezett úszásoktatástól is. Az integráltan oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekeket jogellenesen, szegregáltan oktatták összevont osztályokban.
A CFCF az ombudsmani jelentésre és saját tényfeltáró tevékenységére alapította keresetét,
amelyben kérte megállapítani a cigány tanulók osztályok közötti elkülönítését, hogy az
elkülönített gyerekek alacsonyabb szintű oktatásban részesültek és azzal, hogy a napközibe
kizárólag olyan szülők gyerekei részesülhettek, akiknek mindkét szülője dolgozott, a cigány
tanulókat közvetetten megkülönböztették. A CFCF ebben az ügyben is fenntartó
önkormányzatot perelte, de tekintettel arra, hogy egy iskolán belüli, osztályok közötti
elkülönítésről volt szó, az iskolával szemben is keresettel fordult.
Az alperesek mindvégig ellentmondásos védekezést terjesztettek elő, egyrészt
elismerték az aránytalanságokat s így a szegregációt, másrészről viszont azt állították,
hogy nem volt tudomásuk a tanulók etnikai hovatartozásáról.
Az önkormányzat elutasította az ombudsman megállapításait azt állítva, hogy az
intézmény elfogult a jelentésében foglalt megállapításaiban.
Az elsőfokú bíróság döntése (2012)

2012. december 6-án az Egri Törvényszék ítéletében megállapította az osztályok
közötti jogellenes elkülönítést, valamint hogy a cigány tanulók alacsonyabb
minőségű oktatást kaptak.
A törvényszék a CFCF keresetét ezt meghaladóan elutasította. A törvényszék
ítélete precedens értékű a tekintetben, hogy elrendelte a jogsértő állapot felmenő
rendszerű megszüntetését a szegregációt kizáró osztályszervezési gyakorlat
alkalmazására kötelezve az alpereseket.
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A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának jelentése a 2011 márciusában történt
gyöngyöspatai események és a hasonló jelenségek veszélyeiről, A jelentés elérhető:
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F
%2Fwww.kisebbsegiombudsman.hu%2Fdata%2Ffiles%2F203198066.pdf&ei=F0GOUtPkN4blswatx4HIDA&u
sg=AFQjCNHhU2A3l1E_BecCax_qpKjZb7ys7A&sig2=1hFVYYFSIk4RP4Ravy1nKA&bvm=bv.56988011,d.
bGE
42

A CFCF és az alperesek fellebbeztek a törvényszék döntésével, a másodfokú
eljárás a Fővárosi Ítélőtábla előtt folyamatban van.

3.7. A NYÍREGYHÁZI RESZEGREGÁCIÓS ÜGY
A Nyíregyháza szélén található Guszev, vagy más néven Huszár telep egy
nehezen megközelíthető zárvány terület, amelyből tömegközlekedéssel nehezen és
hosszadalmasan érhető el a belváros. A telep szélén található egy iskolaépület, amelyben
2007-ig a 13. számú általános iskola működött. 2007-ben azonban- a CFCF által a
szegregáció miatt indított per nyomására- a város önkormányzata az iskola
megszüntetéséről döntött és az iskola tanulóit 6 belvárosi iskolába osztotta szét. A
tanulókat reggel és délután iskolabusz szállította. Az alsó tagozatos tanulók integrációja
sikeresnek tekinthető, a várakozásoknak megfelelően- komplex integrációs felkészítő
programok hiányában- a felső tagozatos tanulók beilleszkedése nem volt zökkenőmentes.
2011-ben az új városvezetés kezdeményezésére a Hajdúdorogi Egyházmegye
iskolát nyitott a telepen, miután a korábbi iskolaépületet ingyenes használatba kapta és az
önkormányzattól az iskola fenntartásához rendszeres támogatásra is szert tett. Ezzel
egyidejűleg az ingyenes iskolabusz szolgáltatást megszüntette az önkormányzat annak
kihasználatlansága és költségigényére tekintettel. A valóságban azonban az egyháznak
nyújtott támogatás összege közel azonos volt az iskolabusz fenntartási költségével,
amelynek kihasználtsága 70% feletti volt.
Az új egyházi iskolába- amely kezdetben a belvárosi görögkatolikus Szent Miklós
Általános Iskola tagintézményeként működött- 16 első osztályos tanuló iratkozott be a
2011/2012-es tanévben. Az iskola tanulói a Huszár telepen élő mélyszegény cigány
családok gyerekei közül kerültek ki.
A CFCF keresettel támadta az önkormányzat és az egyház között az iskolanyitást
lehetővé tevő szerződéscsomagot, amely a kereset szerint nyilvánvalóan jóerkölcsbe
ütközött, ezért semmis. A CFCF szerint ugyanis előre látható volt, hogy a város
cigánytelepén újranyitott iskolába továbbra csak cigány tanulók fognak beiratkozni,
vagyis az iskolanyitás a telepi gyerekek reszegregációjával jár együtt. A CFCF emellett
személyiségi jogi perben kérte az önkormányzat felelősségre vonását azért, hogy
megszüntette az iskolabusz szolgáltatást, amely az integráció záloga volt, egyúttal
lehetővé tette a korábban már bezárásra került telepi iskola újranyitását. Az egyházzal
szembeni személyiségi jogi kereset szerint pedig az egyház a saját fenntartásában
működő nyíregyházi iskolái között is elkülönítette a roma gyerekeket.
Az önkormányzat a perben eddig meglehetősen passzív szerepet játszott, említésre
méltó kimentési bizonyítást nem végzett. Az egyházi fenntartó ezzel szemben számos,
érdemi védekezést terjesztett elő, többek között az alábbi érvek mentén kérte a felperesek
keresetének elutasítását:
1. felekezeti oktatást biztosít, amely ezért kivételt jelent az Ebktv. szegregáció
tilalmát kimondó szabályai alól, az iskola felekezeti és nem etnikai alapon szerveződött;
2. vitatja, hogy az iskolába kizárólag roma gyerekek iratkoztak volna be, ezzel
tulajdonképpen ellentmond a város hivatalos, esélyegyenlőségi tervezéssel kapcsolatos
dokumentumainak;
43

3. az egyház szerint az integráció meghaladottá volt, az általa nyújtott „szeretet
alapú” oktatás megfelelőbb a gyermekek számára, így a tanulókat nem éri hátrány;
4. az egyház szerint az iskolába beiratkozó gyerekek szülei a felekezeti oktatás
szabad megválasztásához fűződő jogukkal élve döntöttek az egyházi iskola mellett,
döntésüket az iskola közelsége és az befolyásolta, hogy a belvárosi iskolákban zaklatják,
megkülönböztetik gyerekeiket.
Az elsőfokú bíróság döntése (2014)
2014. február 28-án hozta meg ítéletét a Nyíregyházi Törvényszék. A törvényszék
megállapította, hogy a roma tanulókat iskolák között különítették el, és hogy az
önkormányzatnak az iskolaépület ingyenes használatba adására, illetve az iskolabusz
megszüntetésére vonatkozó döntése a roma gyerekek szegregációját eredményezte.
A bíróság ítélete szerint nem szolgálhatott a görögkatolikus egyház kimentéséül
az a tény, hogy felekezeti oktatást nyújtott. Rámutatott arra, hogy az iskola
tanulóinak szülei a huszár telepi iskolát nem annak felekezeti jellege miatt
választották, hanem annak közelsége miatt, illetve a belvárosi iskolákban folyó
zaklatás okán. A bíróság megtiltotta a jogsértés folytatását és eltiltotta az egyházat
új első osztályok indításától.
A bíróság azonban elutasította a jogsértés megszüntetésére irányuló felperesi
keresetet azért, mert álláspontja szerint a bíróságok nem rendelhetik el az iskola teljes
bezárását, hiszen az sérteni a szülők szabad iskolaválaszához fűződő jogát, egyúttal olyan
közjogi jogviszonyokat érintene, amelyek meghaladják a polgári bíróságok hatáskörét.
Mind az önkormányzat, mind az egyház fellebbezéssel élt a döntéssel szemben. A
másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtábla 2014. november 6-án tart tárgyalást az ügyben.
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4. AZ OKTATÁSHOZ
GYAKORLATÁBAN

VALÓ JOG

AZ

EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK

A nemzetközi emberi jogi szervezetek következetesen hangsúlyozzák, hogy az
oktatáshoz való jog érvényesítésének fontossága abból fakad, hogy más jogok
érvényesülésének is előfeltétele az oktatáshoz való jog érvényre juttatása. 88 Az
oktatáshoz való jogot, mint alapvető emberi jogot minden nemzetközi és regionális
emberi jogi rendszer elismeri, beleértve az Emberi Jogok és Alapvető szabadságoz
Európai Egyezményét. 89 A jogirodalom szerint az oktatáshoz való egyenlő esélyű
hozzáférés a „kulcsa a magasabb szintű gazdasági és politikai hatalomnak és így, a
társadalmi egyenlőségnek”. 90
4.1. Az EJEE 1. sz. kiegészítő jegyzőkönyvének 2. cikke
Az Emberi Jogok Európai Egyezményének 1. sz kiegészítő jegyzőkönyvének 2.
cikke a következőről rendelkezik: “Senkitől sem szabad megtagadni az oktatáshoz való
jogot. Az állam az oktatás és tanítás terén vállalt feladatkörök gyakorlása során köteles
tiszteletben tartani a szülők vallási és világnézeti meggyőződésével összhangban lévő
oktatáshoz és tanításhoz való jogot.”
Az ún. belga nyelvi ügyben az EJEB kimondta, hogy az 1. sz. Kiegészítő
jegyzőkönyv 2. cikkének első mondata, hogy egy meghatározott időben létező oktatási
intézményekhez való hozzáférést biztosítja, amely csak egy része az oktatáshoz való
jognak. Ahhoz, hogy az oktatáshoz való jog hatékonyan érvényesülhessen, az is
szükséges többek között, hogy e jog kedvezményezettje hasznosítani is tudja a
megszerzett oktatást, és a részes államok érvényben lévő szabályainak megfelelően
valamilyen formában hivatalos elismerést kapjon elvégzett tanulmánya. 91
A bíróság kimondta továbbá, hogy „a 2. cikkben biztosított oktatáshoz való jog
természetéből adódóan a részes államok szabályozását kívánja meg, amely helyszíntől és
időtől függően különbözhet az adott közösség és a személyek szükségletei és forrásai
szerint. Magától értetetődően ez a szabályozás soha sem érheti az oktatáshoz való jog
lényegi tartalmát, miként az Egyezményben foglalt más jogokkal sem ütközhet ”. 92
Az EJEB gyakorlata szerint az 1. sz. kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikkében
szerereplő „tiszteletben tartani” többet jelent a puszta „elismerésnél” vagy „figyelmbe
vételnél”, az elsősorban negatív kötelezettségen túl az magában foglalja a részes államok
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Az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottságának 13. sz. általános észrevétele az oktatást
egyrészről emberi jogként definiálja, másrészről elengedhetetlennek tartja más emberi jogok
érvényesüléséhez. Min „felvértező „ jog, elsődleges eszközül szolgálhat a gazdaságilag és társadalmilag
marginalizált csoportok számára a szegénységből való kitöréséhez és a közösségben való részvételhez.,
elérhető: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/ae1a0b126d068e868025683c003c8b3b?Opendocument
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Lásd például az UNESCO Egyezményt az Oktatásban Alkalmazott Megkülönböztetéssel Szembeni
Küzdelemről, a Gyermek Jogairól szóló Egyezményt és az EJEE 1. sz Kiegészítő Jegyzőkönyvét, elérhető:
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/009.htm
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M.E.A Goodwin, Taking on racial segregation: the European Court of Human Rights at a Brown v.
Board of Education moment?, 94. o., elérhető: http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=96970
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pozitív kötelezettségét is. 93. Másrészről pedig hangsúlyzni kell azt is, hogy 1. sz.
kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikkének elsődleges célja, hogy biztosítja a létező oktatási
szolgáltatásokhoz való diszkrimiáció-mentes hozzáférést. Az oktatáshoz való jog, mint az
oktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés joga magában hordozza a részes államok által
biztosított alapfokú oktatás létezését és működtetését, hiszen e nélkül e jog illúziórikus
lenne, különösen azok számára, akiknek nincs lehetőségük saját maguk fenntartani ezen
intézményeket. 94
4.2. A roma gyerekek oktatáshoz való joga és alapelvei az EJEB gyakorlatában
Az EJEB számos alapelvet és követelményt határozott meg gyakrolata során az
oktatáshoz való joghozhoz kapcsolódóan, illetve a roma gyerekek hátrányos
megkülönböztetése kapcsán.
A DISZKRIMINÁCIÓ-TILALOM A ROMA VONATKOZÁSÚ ÜGYEKBEN
Az EJEB gyakorlata szerint diszkrimináció akkor történik, amikor valakit objektív
és ésszerű ok nélkül megkülönböztető bánásmódban részesítenek vele hasonló helyzetben
lévő személyekhez képest 95, vagy amikor a részes államok a lényegesen különböző
helyzetben lévő személyeket nem e különbségeikre tekintettel, különbözőképpen
kezelik 96 Az EJEB szerint a jelenlegi demokratikus társdalmakban, amelyek a
pluralizmusra és a különböző kultúrák tiszteletben tartására épültek, nem létezik olyan,
egy személy etnikai hovatartozásán alapuló különbségtételének objektív alapokon
nyugvó oka, amely e különbségtételt igazolná. 97
Az EJEB gyakorlata szerint még az olyan általános szakpolitika vagy intézkedés
is lhete diszkriminatív, amelye egy bizonyos csoportot aránytalan mértékben hoz
hátrányos helyzetbe, akkor is, ha az intézkedés célcsoportja nem kifejezetten az adott
cosport, és miként az Európai Unió jogában, nevezetesen a Faji Egyenlőségi Irányelvben
ez „közvetett hátrányos megkülönböztetésnek”minősülhet, amelyhez nem szükséges a
diszkriminációra irányuló szándék sem. 98 Az EJEB világossá tette azt is, hogy a
diszkrimináció abban az esetben is sérti az Egyezményt, ha az egy de facto szituációból
következik. 99
Az EJEB bírói gyakorlata értelmében a romák nem csak a diszrkiminációval
szembeni védelemre jogosultak, de speciális oltalomra van szükségük. 100 E a speciális
védelmi igény az európai é s a nemzetközi szervezetek és az Európa Tanácsa ajánlásai
szerint az oktatás területére is érvényes. 101
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A KISEBBSÉGEK
MEGÁLLAPÍTÁSOK

SPECIÁLIS

SZÜKSÉGLETEINEK

ELISMERÉSE

ÉS

EGYÉB

A Chapman kontra Egyesült Királyság ügyben az EJEB említést tett arról az az
Európa Tanács tagállamai között nemzetközi egyetértés látszik kialakulni a kisebbségek
különleges szükségleteinek elismeréséről és biztonságuk, azonosságtudatuk és életvitelük
védelméről, mely nem csak kizárólag a kisebbségek érdekeinek védelmére, hanem az
egész közösség számára értéket jelentő kulturális sokféleség megőrzésére irányul. 102 Az
EJEB gyakorlata szerint a romák sérülékeny helyzete azt jelenti, hogy igényeikre és
eltérő életmódjukra külön figyelmet kell fordítani, mind a vonatkozó
jogszabálykörnyezetben, mind a konkrét ügyekben hozandó határozatok
esetébensérülékeny helyzetben vannak, amely alapján kitüntetett figyelmet kell szentelni
szükségleteikre, életmódjukra a jogalkotás és a különböző dönéthozatal során. 103.
A ROMÁK SPECIÁLIS HELYZETE ÉS KÜLÖNÖS VÉDELMI IGÉNYE
Számos olyan ügyben, amelyben a kérelmezők romák voltak, az EJEB figyelembe
vette a romák speciális helyzetét, nevezetesen azt a tényt, hogy „a romák, saját
történelmük következményeként a kisebbségek speciális típusát képezik, hátrányos
helyzetük és sérülékenységük okán”. A Bíróság kimondta, hogy ebből követezően a
romák speciális védelmet igényelnek, s e védelem kiterjed az oktatás területére is. 104
A ROMA GYEREKEK MÚLTBÉLI DISZKRIMINÁCIÓJÁNAK
SZEMBENI SPECIÁLIS, POZITÍV KÖTELEZETTSÉGEK

TOVÁBBÖRÖKÍTÉSÉVEL

A roma vonatkozású ügyekben a Bíróság kimondta, hogy ha olyan csoportok
oktatáshoz való jogáról van szó, amelyek a múltban az oktatás során diszkriminációt
szenvedtek és annak hatásai ma is érezhetők, a strukturális problmák pozitív intékzedések
alkalmazását teszik szükségessé annak érdekében, többek között azért, hogy a
kérelmezők megkapják a támogatást az iskolai tananyag követésében jelentkező
nehézségeik leküzdéséhez. Ezek a kötelezettségek kifejezetten szükségesek ott, ahol a
közvetlen hátrányos megkülönböztetésüknek konkrét előzményei vannak. Ezért néhány
további lépés szükséges ezen problmák kezeléséhez, aktív, rendszerszintű beavatkozás
szükséges a releváns szociális szolgáltatók részéről. 105 Néhány esetben a Bíróság
megjegyezte azt is, hogy bár voltak erőfeszítések a roma gyerekek magas arányának
csökkentésére a speciális oktatásba, tényleges hatást mégsem sikerült kifejteniük. Ebben
az esetben a Bíróság figyelembe veszi, hogy az államnak sajátos, pozitív (tevőleges)
kötelessége, hogy a múltban elkövetett diszkrimináció vagy diszkriminatív gyakorlat
továbbfolytatását megelőzze. 106
4.3. A magyar iskolai szegregációs ügy
A Horváth és Kiss kontra Magyarország ügyben két roma fiatal indokolatlan
fogyatékosság minősítése és speciális iskolába helyezése képezte a per tárgyát. Miután
speciális, gyógpedagógiai intézménybe kerültek, a fiatalok el voltak zárva attól, hogy
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tanulmányaikat normál tantervű középiskolában folytathassák. Horváth és Kiss kérelme
EJEB-hez benyújtott kérelme szerint speciális oktatásuk megvalósította etnikai
diszkriminációjukat oktatáshoz való joguk érvényesítése során. Azt állították, hogy a
speciális oktatásukról döntő tesztek kulturálisan elfogultak és tudás-alapúak voltak,
amely a roma gyerekekekt kifejzetetten hátrányos helyzteb hozza.
HORVÁTH

ÉS

KISS

KONTRA

MAGYARORSZÁG (2013):

A ROMA TANULÓK PSPECIÁLIS

ISKOLÁKBA CSATORNÁZÁSA

Horváth István (1.r. felperes) 1994-ben született. Nyíregyháza cigánytelepén élt a
keleti országhatár közelében. A Guszev elnevezésű cigánytelepnek kb. 2000 lakosa volt.
2001-ben rehabilitációs és tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság (továbbiakban
szakértői bizottság) megvizsgálta az I.r. felperes értelmi képességeit. A szakértői bizottság az
I. r. felperesnél enyhe fokú értelmi fogyatékosságot állapított meg és sajátos nevelési igényű
tanulónak minősítette. A szakértői bizottság véleménye alapján az I. r. felperes kizárólag
speciális, gyógypedagógiai intézménybe iratkozhatott be, amelyet kifejezetten a fogyatékos
gyermekek számára működtettek. A szakértői bizottság két későbbi felülvizsgálat során is
fenntartotta korábbi álláspontját 2005 és 2007 során. Az I. r. felperes szülei számára nem
engedték meg, hogy jelen legyenek a vizsgálat során, miként nem szerezték be a speciális
iskolába helyezéshez szükséges beleegyező nyilatkozatukat sem. A szülők semmilyen
tájékoztatást nem kaptak a jogorvoslati lehetőségükről.
Kiss András (II. r. felperes) 1992-ben született. Miként az I. r. felperes, András is
Nyíregyháza cigánytelepén élt. Az általános iskolai tanulmányait a telepen működő
szegregált, de normál tantervű iskolában kezdte meg, ahol a Lépésről lépésre program
keretében oktatták „szocio-kulturális” hátrányára tekintettel. 2000-ben a szakértői bizottság
megvizsgálta és enyhe fokú értelmi fogyatékosságot állapított meg nála, ezért javasolta a
gyermek speciális iskolában történő elhelyezését. A szülei nem értettek egyet az
iskolaváltással és nem adták hozzájárulásukat, ragaszkodtak ahhoz, hogy gyermekük a normál
tantervű iskolában tanulhasson. A szakértői bizottság két további alkalommal vizsgálta felül a
II. r. alperes értelmi képességeit, de nem látott javulást a gyermek állapotában ezért továbbra
is a speciális oktatást javasolta számára.
A felperesek a Göllesz Viktor Speciális Általános Iskola és Szakiskolában folytatták
tanulmányaikat, amelyben a roma tanulók aránya 40% és 50 % között mozgott a megelőző 10
évben. A statisztikai adatok szerint 2007-ben a nyíregyházi általános iskoláskorú gyermekek
mindössze 8,7 %-a volt roma. 1993-ban, az utolsó olyan évben, amikor még hivatalosan
gyűjtöttek etnikai adatokat a közoktatásban Magyarországon, legalább 42%-a a speciális
oktatásban részesülő tanulóknak roma volt, jóllehet hivatalos becslések szerint akkor is
8.22%-át tették kis az összes általános iskolás korú gyermeknek.
A felperesek speciális általános iskolában való oktatása azzal járt, hogy nem folytathatták
tanulmányaikat normál tantervű középiskolában. Az I. r. felperes ezért nem tudott édesapja
nyomdokaiba lépni, nem válhatott belőle tánctanár, helyette a speciális szakiskolában pék48

inasnak tanult. A II. r. alperes pedig el volt zárva attól, hogy autószerelő lehessen a speciális
oktatás miatt.
A felperesek annak megállapítását kérték, hogy őket a szakértői bizottság közvetlenül
hátrányosan megkülönböztette, amikor származásukkal, társadalmi és vagyoni helyzetükkel
összefüggésben enyhe fokban értelmi fogyatékosnak minősítette, és nem a képességeiknek
megfelelő oktatást nyújtó intézetben javasolta elhelyezni. A felpereseket tehát annak ellenére
minősítették fogyatékosnak, hogy ők valójában ép értelműek, normál oktatásban
felzárkóztatással oktathatók lettek volna. A szakmai elvárásoknak nem megfelelő mérésekből
és értékelésekből a szakértők nem a nemzetközi szakmai sztenderdek alapján vontak le
értelmi képességeikre vonatkozó következtetéseket, és rendszerszintű hiányosság volt, hogy a
cigány etnikum nyelvi, szociokulturális hátterét nem kezelték megfelelőn, amely
félrediagnosztizálásukhoz vezetett. A szakértői bizottság fenntartójával, a Szabolcs-Szatmár
Megyei Önkormányzattal szemben a felperesek keresetüket arra alapították, hogy az
önkormányzat elmulasztotta a bizottság feletti ellenőrzési jogkörei gyakorlását. A felperesek
számára kijelölt speciális iskolával szemben a felperesek keresetükben arra hivatkoztak, hogy
az ott tanító pedagógusoknak észlelniük kellett volna, hogy nem értelmi fogyatékosok, s
ennek elmulasztása megalapozza felelősségüket a jogsértő helyzet fenntartásában. A fentieken
túl a felperesek rámutattak több eljárási hibára, például arra, hogy az I. r. felperes vizsgálatán
a szülei nem lehettek jelen, hozzájárulásukat nem kérték a kijelölt iskolában való oktatásához
és a szakvéleménnyel szembeni jogorvoslati lehetőségeikről sem tájékoztatták őket. A II. r.
felperest szülei kifejezett tiltakozása ellenére irányították speciális iskolába.
A hazai eljárásban a felperesek képviseletét a CFCF látta el, a Roma Oktatási Alap
pedig amicus curiae beadvánnyal segítette a bíróságok döntését.
Az elsőfokú bíróság döntése (2009)
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 2009. május 27-i döntésében
megállapította, hogy az alperesek megsértettek az egyenlő bánásmód
követelményét és a felperesek tanulás megválasztásához való jogát és
egyetemlegesen kötelezte az alpereseket arra, hogy a felpereseknek
személyenként 1.000.000 forint összegű nem vagyoni kártérítést fizessenek
meg. 107
A bíróság szerint a szakértői bizottságok kötelesek lettek volna figyelembe venni a
tanulók sajátos igényeit és speciális körülményét, eljárásukat egyéniesítve voltak kötelesek
eljárni. A bíróság szerint a felperesek diagnosztizálásánál hiányzott ez az egyedi bánásmód. A
bíróság álláspontja szerint a megyei önkormányzat elmulasztotta a szakértői bizottság feletti
hatékony ellenőrzést, s így arról sem szerzett tudomást, hogy a szakértői bizottság nem
tájékoztatta megfelelően a szülőket.
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A másodfokú bíróság döntése (2009)
A szakértői bizottság nem fellebbezte meg az elsőfokú döntést, ezért az ítélet
szakértői bizottságot elmarasztaló rendelkezései jogerőre emelkedtek. A speciális
általános iskola és a megyei közgyűlés fellebbezése nyomán a Debreceni
Ítélőtábla a fellebbezéssel érintett ítéleti részt megváltoztatta és a felperesek
keresetét elutasította. 108
Az Ítélőtábla helyt adott a speciális iskola védekezésének, nevezetesen annak, hogy az
nem tett mást, mint hogy a szakértői bizottság határozatának megfelelően beíratta a
kérelmezőket az intézménybe. Az Ítélőtábla kimondta, hogy a fenntartó önkormányzat
feladata volt, hogy a speciális iskola és a szakértői bizottság felett törvényességi felügyeletet
gyakoroljon, ezért ha bármilyen mulasztás történt volna, azért az önkormányzat felelőssége
megállapítható lenne. Az Ítélőtábla szerint ugyanakkor a felpereseket semmilyen kár nem érte
(még az eljárási hibák miatt sem), mert a perben meghallgatott szakértők véleménye szerint
értelmi képességeiknek megfelelő képzésben részesültek. Az Ítélőtábla hozzátette azt is, hogy
a kérelmezők személyhez fűződő jogai sem sérültek, mert gyógypedagógiai elhelyezésük
semmilyen módon sem kapcsolódott etnikai hovatartozásukhoz.
A Legfelsőbb Bíróság ítélete (2010)
A felperesek felülvizsgálati kérelemmel fordultak a Legfelsőbb Bírósághoz, amelyben
rámutattak arra, hogy Magyarországon a diagnosztika tekintetében nincs kialakult nemzeti
szakmai szabályrendszer. A diagnosztikai rendszer közismert rendszerszintű hibái, valamint a
hátrányos szociális, kulturális és nyelvi háttér figyelmen kívül hagyása azt eredményezte,
hogy aránytalanul nagy számú roma gyermeket diagnosztizáltak "enyhén értelmi
fogyatékosnak". A CFCF az EJEB DH és társai kontra Cseh Köztársaság ügyben tett
megállapításaira hivatkozva hangsúlyozta, hogy a roma gyermekek indokolatlan fogyatékossá
minősítése közvetlen hátrányos megkülönböztetésüket eredményezte.
A Legfelsőbb Bíróság helybenhagyta a másodfokú ítélet azon megállapítását, mely
szerint a speciális iskola és a megyei önkormányzat nem sértette meg a felperesek egyenlő
bánásmódhoz való jogát. 109 Az ítélet szerint a vizsgálati módszerek nem megfelelő volta,
illetve a félrediagnosztizáláshoz vezető rendszerhiba, függetlenül attól, az a felperesekre
közvetlen hatással volt, az alperesek terhére nem róható. A bíróság szerint az állam feladata a
szakmai elvárásoknak megfelelő és az ismert rendszerhibát kiküszöbölő vizsgálati módszerek
alkalmazásának előírása és ennek jogszabályi hátterének megalkotása. A Legfelsőbb Bíróság
ugyanakkor rámutatott arra is, hogy téves volt az az ítélőtáblai megállapítás, miszerint az
alperesek jogsértő magatartásával összefüggésben a felpereseket nem érte hátrány. A
Legfelsőbb Bíróság szerint a hátrány bekövetkeztét a jogorvoslathoz való jog sérelme
önmagában megállapíthatóvá teszi, ezért úgy határozott, hogy a szakértői bizottság által
fizetendő 1.000.000 forint összegű kártérítésből a fenntartó önkormányzat 300.000 forint
összegű részt vállaljon el.
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Emberi Jogok Európai Bírósága (2013)
A felperesek a jogerős ítélettel szemben a strasbourgi Emberi Jogok Európai
Bíróságához fordultak, képviseletüket a CFCF ügyvédje és az Európai Roma Jogok
Központja közösen látta el. Az EJEB 2013. január 29-i egyhangúan elfogadott ítéletében
megállapította az Egyezmény 1. sz. Kiegészítő Jegyzőkönyve 2. cikkének az Egyezmény 14.
cikkével együttes sérelmét. 110
A Bíróság szerint több évtizedre visszanyúló hagyományai vannak
Magyarországon a roma tanulók félrediagnosztizálásának, ezért
Magyarországnak változtatnia kell ezen a gyakorlaton. A Bíróság rámutatott
arra is, hogy éppen ez a gyakorlat vezet a roma tanulók elkülönítéséhez, és hogy
olyan oktatásban részesültek, amely a társadalmi beilleszkedésüket
megnehezítette. A Bíróság kimondta, hogy a roma gyerekek a speciális általános
és szakiskolákban, amelyekbe a kérelmezők is jártak, felülreprezentáltak, és hogy
a roma gyerekek általánosan aránytalan mértékben jártak speciális iskolákba a
múltban Magyarországon, amely oka, hogy őket rendszerszinten indokolatlanul
nyilvánították értelmi fogyatékosnak. Az ügyben felmerült adatokat nem vitatta a
Kormány. A Bíróság prima faciae közvetett diszkriminációt állapított meg.
A Kormánynak azt kellett bizonyítania, hogy a különbségtételnek nem voltak
aránytalanul hátrányos hatásai. A Bíróság elfogadta a Kormány érvelését,
miszerint a a speciális iskolák fenntartásával az volt a célja, hogy megoldást
találjon a speciális nevelési igényű gyerekek számára. Azt is elismerte, hogy a
magyar hatóságok számos intézkedést hoztak annak érdekében, hogy elkerüljék az
indokolatlanul kerüljenek gyerekek speciális iskolákba.
Ennek ellenére a Bíróság osztotta azoknak az Európa Tanács egyéb szerveinek
aggodalmát a speciális iskolában oktatott alacsonyabb szintű tananyaggal és
e rendszer okozta szegregációval kapcsolatban. A Rasszizmus és Intolerancia
elleni Európai Bizottság (ECRI) 2009-es jelentése szerint az enyhe fokban
értelmi fogyatékosnak nyilvánított gyerekek túlnyomó többsége könnyedén
integrálható lenne a normál tantervű iskolákba, de gyakran a kulturális
különbségekből adódóam diagnosztizálják őket tévesen fogyatékosnak. Azok
a gyerekek, akiket egyszer már tévesen speciális iskolába tettek, nagy
valószínűséggel nem lesznek képesek kitörni az alacsonyabb szintű oktatás miatt.
Mivel a kérelmezők nem nyújtottak be keresetet a nemzeti bíróságok a nem
kulturálisan független tesztek alkalmazásából adódó rendszerszerű problémák
miatt, a bíróság elutasította kérelmüknek erre vonatkozó részét. Ítéletében
hozzátette ugyanakkor, hogy azok a diagnosztikai tesztek, amelyek a
kérelmezők tanulási képességei és nehézségei felmérésénél alkalmaztak,
ellentmondásokat vetettek fel, és továbbra is tudományos viták és kutatások
tárgyát képezik. Különösen azért, mert a WHO szerinti 70-es IQ-val szemben
a magyarországi szakértői bizottság az Emberi Erőforrások Minisztériuma
szerint a 86-os IQ-t tekintette az egészséges értelmi képesség és az enyhe
értelmi fogyatékosság közötti határvonalnak.
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Horváth és Kiss kontra Magyarország, elérhető magyarul: http://cfcf.hu/hu/programjaink/uegyeink/103nyiregyhaza-felrediagnoztizalas.html
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A Bíróság megállapította továbbá, hogy „a romák viharos történelmük és
gyökereik folytonos feltépése következtében sajátosan hátrányos helyzetű,
sérülékeny kisebbséget alkotnak. Ezért különleges oltalmat igényelnek.
Sérülékeny helyzetük azt jelenti, hogy igényeikre és eltérő életmódjukra
külön figyelmet kell fordítani, mind a vonatkozó jogszabálykörnyezetben,
mind a konkrét ügyekben hozandó határozatok esetében. 111A Bíróság
hozzátette, „hogy az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 2. cikkében a “tiszteletben
tartani” kifejezés többet jelent, mint “tudomásul venni” vagy “tekintetbe venni”;
ezen felül egy alapvetően negatív intézkedés esetében az állam részéről bizonyos
pozitív kötelezettséget sugall 112 A múltban történt elhelyezések elfogultságának
felismerése mellett a Bíróság szerint az államnak vannak konkrét pozitív
kötelességei a múltbeli diszkrimináció továbbélése és az állítólag semleges
tesztekben rejlő diszkriminatív gyakorlat elkerülése érdekében. 113.
Bár a bíróság nem volt abban a helyzetben, hogy megítélje, a gyerekek értelmi
képességének vizsgálatára alkalmazott tesztek érvényességét, ítéletében
megjegyezte, hogy legalábbis fennáll a veszélye annak, hogy a tesztek
kulturálisan elfogultak voltakat. A Bíróságnak azt kell megállapítania, hogy
milyen mértékben alkalmaztak különleges garanciákat, amelyek lehetővé tették
volna a hatóságoknak, hogy az elhelyezés és a rendszeres kétéves felülvizsgálati
eljárás során figyelembe vegyék a roma vizsgázók sajátosságait, tekintettel a
diszkriminatív téves diagnózisok és téves elhelyezések magas kockázatára. 114
A Bíróság számára rendelkezésre álló tények alapjá nmegállapítható volt, hogy a
kérelmezőket értelmi fogyatékos gyermekek számára kialakított iskolába
helyezték, ahol a normál tantervű iskolákhoz képest egyszerűbb tanterv szerint
tanultak, és el voltak szigetelve a többségi népességhez tartozó tanulóktól.
Ennek következtében olyan képzésben részesültek, amely nem nyújtott kellő, az
állam pozitív kötelességéből adódó garanciát, hogy megszűnjön a speciális
iskolákban már jó ideje fennálló faji elkülönítés. A számukra biztosított oktatás
tovább tetézhette volna nehézségeiket és hátrányosan befolyásolhatta volna
későbbi személyiségfejlődésüket ahelyett, hogy segített volna nekik a normál
iskolába való beilleszkedésben és olyan készségek kialakításában, amelyek
megkönnyítenék az életüket a többségi társadalomban.
A Bíróság szerint az állam nem tudta bizonyítani, hogy egy ilyen, már első látásra
diszkriminatív helyzetben kellő garanciákat biztosított arra, hogy elkerüljék a
roma kérelmezők téves diagnózisát és téves elhelyezését, ezért a Bíróság úgy
ítélte meg, hogy a kérelmezők szükségképpen diszkriminatív bánásmódot
szenvedtek, és megállapítottta az 1. sz. kiegészítő jegyzőkönyv 2 cikkének az
Egyezmény 14. cikkével együtt olvasatban való megsértését mindkét
kérelmező vonatkozásában. 115
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4.4. Más országokkal szembeni roma oktatási ügyek az EJEB előtt
Az EJEB eddig összesen hat, „roma oktatási ügyben” hozott döntést, valamennyi esetben
az oktatási szegregáció valamelyik formájához kapcsolódóan: D.H. és társai kontra Cseh
Köztársaság (2007), Sampanis és társai kontra Görögország (2008), Orsus és társai kontra
Horvátország (2010), Sampani és társai kontra Görögország (2012), Horváth és Kiss
kontra Magyarország és Lavida és társasi kontra Görögország (2013). Mind a hat ügyben
megállapította az EJEB az 1. sz. kiegészítő jegyzőkönyv 2 cikkének (oktatáshoz való jog)
az Egyezmény 14. cikkével (diszkrimináció tilalma) együtt olvasatban való megsértését.
A D.H. és társai kontra Cseh Köztársaság 116 volt az első olyan ügy az EJEB előtt,
amelyben az európai roma gyerekeke oktatáshoz való jogáról, illetve szegregációjukról
kellett döntenie.
Az ügyet az Európai Roma Jogok Központja vitte az EJEB elé, majd az ítéletet
követően összefoglalta, hogy a döntés miért tekinthető számos tekintetben is újszerűnek:,
többek között az alábbi okokból is:
A DISZKRIMINÁCIÓ MEGJELENÉSI FORMÁI – Az EJEB ebben az ügyben állapította meg
előszr a 14. cikk sérelmét egy közszolgáltatáshoz, jelen ügyben az általános iskolai
oktatáshoz kapcsolódó faji diszkrimináció kapcsán. A Bíróság hangsúlyozta, hogy az
Egyezmény nem csupán a diszkrimináció konkrét megjelenési formáit tiltja, de azokat a
rendszerszerű gyakorlatokat is, amelyek alapján bizonyos etnikai csoportokat
megfosztanak jogaik gyakorlásától.
A SZEGREGÁCIÓ A DISZKRIMINÁCIÓ EGY FORMÁJA – A Bíróság tisztázta, hogy a faji
alapú szegregáció a diszkrimináció egy formája, s mint ilyen, sérti az Egyezmény 14.
cikkét.
A

EURÓPA SZERTE
megállapítást tett
amikor kiomondta, nem a Cseh Köztársaság az egyetlen, számos Európai országban
diszkriminatív akadályokat állítanak a roma gyerekek oktatása elé.

ROMÁK OKTATÁSHOZ VALÓ EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉSE
FENNÁLLÓ PROBLÉMA –A Bíróság az előtte lévő ügyet meghaladó

EGYSÉGES EURÓPAI ANTI-DISZRKIMINÁCIÓS ALAPELVEK- Ez a döntés megteremtette az
EJEB 14. cikkel kapcsolatos gyakorlata és az Európai Unió anti-diszkrimináció s
alapelvei közötti összhangot.
A Bíróság az alábbi alapelveket fektette le, tisztáta vagy erősítette meg:
KÖZVETETT DISZKRIMINÁCIÓ – a DH ügyben használta elsőként a bíróság a közvetett
diszkrimináció fogalmát, amely olyan szakpolitika vagy intézkedés formájában is
megvalósulhat, amely látszólag semleges, de hatásában aránytalanul hátrányosabban érint
egy faji vagy etnikai csoportot.
A SZÁNDÉKOSSÁG NEM FELTÉTEL – Diszkriminációs szándék hiányában is az
Egyezmény 14. cikkének sérelmét eredményezi az objektív ésésszerű körülménnyel nem
igazolt különbségtétel. Ebből adódóan amennyiben bizonyított, hogy egy jogszabály
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diszkriminatív hatást felyt ki, amely nem igazolható, szükségtelen hogy az eljáró
hatóságok diszkriminációra irányuló szándékának bizonyítása.
RÁNÉZÉSRE SEMLEGES JOGSZABÁLY – Még ha első ránézésre semlegesnek is tűnik egy
jogszabályi rendelkezés szóhasználatában, annak egy meg határozott faji vagy etnikai
csoportot lényegesen hátrányosabb helyzetbe hozó és nem igazolható alkalmazása is
diszkriminatív lehet.
STATISZTIKA – Amikor egy meghatározott intézkedés vagy gyakorlat egy személyre
vagy egy csoportra kifejtett hatása vizsgálandó, statisztikai adatok használata válhat
szükségrssé. Különösen akkor szlgálhatnak statisztikai adatok a prima facie
diszkrimináció igazolására, ha azok gondos körültekinést követően is megbízhatóak és
relevánsak. A Bíróság megerősítette azonban azt is, hogy a közvetett diszkrimináció
megállapításának nem előfeltétele a statisztikai bizonyíték.
A BIZONYÍTÁSI TEHER MEGFORDÍTÁSA – A diszkrimináció tilalmának hatékony
érvényesítése érdekében kedvezőbb bizonyítási szabályok akalmazandók a közvetett
diszkriminációt felető ügyekben. Amennyiben egy kérelmező, aki közvetett
diszkriminációra hivatkozik, megcáfolható módon, de valószínűsíti, hogy egy
rendelkezés vagy intézkedés diszkriminatív hatást fejt ki, a bizonyítás terhe a kérelmezett
államra száll, amelynek azt kell bizonyítania, hogy a bánásmódbeli különbség nem
diszkriminatív.
A ROMÁK SPECIÁLIS HELYZETE- Történelmükből adódóan a romák egy speciális típusú,
hátrányos helyzetű, sérülékeny kisebbség, akik ebből fakadóan különös védelmet
igényelnek.
A DISZKRIMINÁCIÓHOZ NEM LEHET HOZZÁJÁRULNI – A közérdekkel ellentétes lenne és
a diszkrimináció tilalmának alapvető fontosságát kérdőjelezné meg, ha a faji
megkülönböztetéshez az érintett személy hozzájárulása elfogadható lenne. 117
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European Roma Rights Center (ERRC), Ostrava case: D.H. and Others v. The Czech Republic (2008),
elérhető: http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2945
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DH

ÉS TÁRSAI KONTRA

CSEH KÖZTÁRSASÁG (2007):

A ROMA GYEREKEK SPECIÁLIS

ISKOLÁKBA CSATORNÁZÁSA

Az eljárást 18 cseh roma kérelmező indította, akik 1985 és 1991 között születtek
és az Ostrava régióban éltek. A kérelmezők azt állították, hogy roma származásuk miatt
kellett speciális iskolában tanulniuk. 1996 és 1999 között a tanulási nehézséggel küzdő
gyermekek számára létrehozott speciális iskolában oktatták őket, amelyet olyan
gyermekek számára tartottak fenn, akik értelmi képességeikből következően nem voltak
képesek a normál tanterv szerint tanulni. A cseh jogszabályok szerint a speciális iskolába
az iskolaigazgató döntése alapján kerültek a tanulók. A döntés pedig egy, a gyermek
intellektuális képességeinek mérésére szolgáló teszt eredményén alapult, amelyet a
gyerekek egy oktatáspszichológiai központban végeztek el. A speciális iskolába
helyezéshez szükség volt a gyermek törvényes képviselőjének jóváhagyására is.
A kérelmezők közül 14-en jogorvoslatért fordultak az ostravai oktatási hivatalhoz
arra hivatkozással, hogy a tesztek megbízhatatlanok voltak és hogy a szüleik nem kapták
meg a szükséges tájékoztatást arról, hogy milyen következménnyel jár a speciális
oktatáshoz hozzájáruló döntésük. Az oktatási hivatal döntése szerint a kérelmezők
speciális iskolába helyezése megfelelt a hatályos jogszabályoknak. Tizenketten az
Alkotmánybírósághoz fordultak a hivatal döntésével szemben. Hivatkozásuk szerint
speciális iskolába helyezésük egy faji alapú szegregációs gyakorlat eredménye, amely két
párhuzamos oktatási rendszert alakított ki úgy, hogy a speciális iskolákat a roma
tanulóknak, a normál tantervű iskolákat a nem roma tanulóknak tartották fenn. A cseh
Alkotmánybíróság 1999. október 20-án elutasította a beadványt.
Az Alkotmánybíróság részben azzal indokolta döntését, hogy nem rendelkezik
hatáskörrel a panasz elbírálására. Ennek ellenére felhívta a hatáskörrel rendelkező
hatóságokat, hogy alaposan és konstruktív módon fontolják meg a kérelmezők javaslatait.
Az Alkotmánybíróság azért nem vizsgálta, hogy a kérelmezők jogai sérültek-e
azzal, hogy speciális iskolákba tették őket, mert mindössze öt kérelmező nyújtott be
korábban fellebbezést e döntéssel szemben, a többiek nem. Az öt kérelmező esetében
sem állapított meg jogsértése, mert álláspontja szerint a rendelkezésére álló adatok nem
támasztották alá, hogy az irányadó jogszabályokat a hatóságok alkotmányellenesen
értelmeztél vagy alkalmazták volna. A speciális iskolába helyezésről szóló döntést e
hatáskörrel rendelkező iskolaigazgatók hozták közoktatási pszichológusok vélemény
alapján a tanulók szüleinek jóváhagyásával.
Az Alkotmánybíróság szerint a hatáskörén túlmutat az ügy társadalmi
kontextusának értékelése, és úgy találta, a kérelmezők nem szolgáltattak elegendő
bizonyítékot állításaik alátámasztásául. Hozzátette, hogy a kérelmezők, bár lehetőségük
lett volna, nem fordultak jogorvoslattal speciális iskolába helyezésükkel szemben. Azt az
érvet, hogy a szülők nem rendelkeztek elégséges információval a speciális iskolába
helyezés következményeivel kapcsolatban, az Alkotmánybíróság azzal hárította el, hogy
a kérelmezők képviselői megkaphatták volna a szükséges tájékoztatást, ha
együttműködnek az iskolával, továbbá nem utalt arra adat, hogy bármikor is
megpróbáltak volna iskolát váltani. Az Alkotmánybíróság döntése szerint a fellebbezés
ezen része nem volt alapos.
Az Európai Roma Jogok Központja (ERRC) 2000-ben 18 kérelmező
képviseletében fordult az EJEB-hez a Cseh Köztársasággal szemben. Bár a gyerekek
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képviselete az ERRC látta el, a fellebbezési eljárásban számos civil szervezet, köztük a
Step by Step International küldött be ún. amicus curiae beadványt a Bírósághoz a
kérelmezői álláspontot támogatva. A kérelmezők azzal érveltek, hogy az értelmi
fogyatékos gyerekek számára fenntartott speciális iskolába helyezésük megsértette a
diszkrimináció-mentes oktatáshoz fűződő jogukat. Az értelmi képességeik mérésére
alkalmazott tesztek a kérelmezők szerint nem voltak kultúra-semlegesek, azok a roma
gyerekekkel szemben előítéletesek voltak, és az oktatási hivatal munkatársainak faji
előítéletei is befolyásolták az eljárás kimenetelét. Az ERRC a cseh hatóságoktól gyűjtött
statisztikai adatokkal bizonyította a strasbourgi bíróság előtt, hogy faji alapon
diszkriminált az iskolakijelölési eljárás. Egy ostravai roma gyermek például 27-szer
nagyobb eséllyel került az értelmi fogyatékosok számára fenntartott speciális iskolába,
mint egy összehasonlítható helyzetben lévő nem roma gyermek. Az ostravai régióban a
roma gyerekek fele járt ugyanis speciális iskolába, tulajdonképpen automatikusan az
értelmi
fogyatékos
gyerekek
speciális
intézményeibe
irányították
őket.
Következésképpen az egész cseh oktatási rendszer szegregáltan működött, hiszen a roma
gyerekek többségét a többi gyerektől elkülönítve oktatták.
Az ERRC ostravai kutatásán alapuló bizonyítékok alapján a Bíróság
megállapította, hogy az iskolakijelölési eljárás faji alapon diszkriminált:a roma gyerekek
több mint fele speciális iskolába járt, a speciális iskolában oktatott gyerekek több mint
fele roma tanuló volt, bármely, véletlenszerűen kiválasztott gyermeknek 27-szer nagyobb
esélye volt speciális oktatásba kerülni, mint nem roma társainak, azok a roma gyerekek,
akik elkerülték a speciális iskolába helyezést, többnyire alacsony minőségű oktatást
nyújtó, cigányiskolákban tanultak.
Az EJEB Kamarája a Cseh Köztársaságnak kedvező döntést hozott. A döntéssel
szembeni fellebbezés nyomán a Bíróság Nagykamarája 2007. november 13-án azonban
úgy találta, hogy a kérelmezők által kifogásolt gyakorlat és az annak alapjául szolgáló
cseh jogszabályok a roma gyermekeket faji alapon diszkriminálták az oktatáshoz fűződő
jogukkal összefüggésben (megvalósítva az Egyezmény 14. cikkének és az 1. számú
Kiegészítő Jegyzőkönyv 2. cikkének együttes olvasatának sérelmét). A Bíróság jelképes
összegű jóvátételt ítélt meg a gyerekeknek, fejenként 4.000 euró összegben. A Cseh
Köztársaság még a bírósági eljárás során, 2004-ben módosította a közoktatási törvényt és
hivatalosan felszámolta a speciális iskolákat.
Az EJEB néhány jelentős megállapítást tett az ügyben. Kimondta, hogy egy
személy etnikai hovatartozásán alapuló különbségtétel faji diszkriminációt
eredményezhet. A faji diszkrimináció a diszkrimináció egy kifejezetten ártalmas formája,
és veszedelmes következményeire tekintettel szükséges, hogy a hatóságok kitüntetett
éberséggel és komolyan reagáljanak rá.
A bizonyítási teherrel kapcsolatban a bíróság megerősítette, hogy amint a
kérelmezőnek sikerül bemutatnia, hogy történt különbségtétel, a kormány feladata annak
bemutatása, hogy a bánásmód tárgyilagosan igazolható Fontos lépésnek tekinthető, hogy
a statisztikai adatokat is bizonyítékként értékelte a bíróság. A Bíróság már korábban is
kimondta, hogy a statisztikák önmagukban még nem elegendőek egy gyakorlat
diszkriminatív jellegének alátámasztásához (lásd Hugh Jordan 118ügy). Ennek ellenére a
közlemúltban a bíróság több esetben is statisztikai adatokra támaszkodott akkor, amikor a
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Hugh Jordan kontra Egyesült királyság, Kérelem sz. .24746/94.
56

kérelmező egy általános intézkedés vagy egy de facto helyzet diszkriminatív hatására,
hivatkozott (lásd Hoogendijk 119 és Zarb Adami 120ügyeket).
A Nagykamara hozzáétette azt is, hogy a harmadik félként beavatkozó
szervezetek által szolgáltatott információk szerint a statisztikai adatokat bizonyítékként
fogadják el más országok bíróságai, illetve az ENSZ szakosított szervei is annak
érdekében, hogy a közvetetett diszkrimináció áldozatai számára megkönnyítsék a prima
faciae diszkrimináció alátámasztását. A bíróság szerint azokban az esetekben, amikor
egy gyakorlat vagy intézkedés egyénre vagy egy csoportra gyakorolt hatása vizsgálandó,
elegendő egy gondos, kritikai értékelés alapján megbízhatónak tekintett statisztikai
bizonyítékokkal alátámasztani a prima faciae diszkriminációt. Ez természetesen nem
jelenti azt, hogy a közvetett hátrányos megkülönböztetést ne lehetne statisztikai adatok
nélkül is bizonyítani.
Az EJEB hangsúlyozta, hogy a romák/cigányok sérülékeny helyzetéből az
következik, hogy különös figyelemmel kell kezelni a szükségleteiket és eltérő
életstílusukat mind a rájuk vonatkozó szabályozásban, mind pedig az őket
érintő döntésekben (Chapman kontra Egyesült Királyság; Connors kontra
Egyesült Királyság 121).
Bíróság azt is megállapította, hogy az Európa Tanács tagállamai között
nemzetközi egyetértés látszik kialakulni a kisebbségek különleges szükségleteinek
elismeréséről és biztonságuk, azonosságtudatuk és életvitelük védelméről, mely
nem csak kizárólag a kisebbségek érdekeinek védelmére, hanem az egész
közösség számára értéket jelentő kulturális sokféleség megőrzésére irányul.
A Bíróság hozzátette, hogy a kérelmezőknek azt kellett előadniuk, hogy objektív
és ésszerű igazolás nélkül kevésbé kedvező elbánásban részesültek, mint a
hasonló szituációban lévő nem roma gyermekek, és ez ügyükben már közvetett
diszkriminációt jelentett.
A Nagykamara szerint a roma gyermekek iskoláztatási megállapodásaihoz,
melyek alapján a speciális iskolákba jártak, nem kapcsolódtak olyan biztosítékok,
melyek biztosíthatták volna azt, hogy az állam oktatási mozgástere gyakorlása
közben figyelembe vegye egy hátrányos helyzetű csoport tagjainak különleges
szükségleteit (lásd mutatis mutandis, Buckley, idézve fenn, § 76; és Connors,
idézve fenn, § 84).
A kérelmezők olyan iskolákba kerültek, melyeket értelmileg sérült gyermekeknek
hoztak létre, ahol egy kevésbé összetett tanítási programot követtek, mint az
általános iskolákban, és ahol elkülönültek a más társadalmi csoportokból
származó iskolásoktól. Ennek eredményeképpen olyan oktatásban részesültek,
ami tovább súlyosbította nehézségeiket és megnehezítette későbbi személyes
fejlődésüket, ahelyett hogy a valódi problémáikkal foglalkozott volna, vagy
segítette volna őket az általános iskolába történő integrációban és olyan
képességeket fejlesztett volna, mely megkönnyíthették volna életüket a
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Hoogendijk kontra Hollandia Kérelem sz. 58641/00.
Zarb Adami kontra Málta, Kérelem sz. 17209/02.
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Kérelem sz.. 66746/01, § 84.
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többségi társadalomban. A Kormányzat valójában hallgatólagosan elfogadta,
hogy a speciális iskolák végzetteinek munkalehetőségei behatároltak.
Mindezekre tekintettel a nagykamara megállapította, hogy valamennyi kérelmező
esetében megsértették az Egyezmény 14. cikkét és az Első Kiegészítő
Jegyzőkönyv 2. cikkét.
SAMPANIS ÉS TÁRSAI KONTRA
ISKOLAÉPÜLETBEN OKTATÁSA

GÖRÖGORSZÁG (2008): A

ROMA GYEREKE KÜLÖN

A 11, roma származású görög kérelmező Aspropyrgos közelében lévő Psari telepen
élt. Azt sérelmezték, hogy 2004 és 2005 között általános iskoláskorú gyermekeiket nem
vették fel a helyi általános iskolába, valamint hogy az elkövetkező tanévben őket speciális,
homogén cigány osztályokba helyezték Aspropyrgos általános iskolájának egy különálló
épületében. 2004. szeptember 21-én a kérelmezők más roma szülőkkel együtt felkeresték az
iskolaépületet, hogy beírassák gyermekeiket. Elmondásuk szerint a két épület igazgatója
elutasította gyermekeik felvételét arra hivatkozással, hogy nem kaptak az illetékes
minisztériumtól megfelelő útmutatást. Az iskola igazgatója azt ígérte, hogy amint megkapják
a minisztériumi iránymutatást, fel fogják keresni őket, hogy a felvételhez szükséges
adminisztratív követelményeknek eleget tudjanak tenni. Ehhez képest a szülőket soha többé
nem értesítették a felvételi eljárás folytatásának lehetőségéről.
Az alperes kormány az ügyben arra hivatkozott, hogy a szülők mindössze érdeklődésüket
fejezték ki a beiratkozással kapcsolatban, amelyre végül azért nem került sor, mert nem
nyújtották be a szükséges dokumentumokat. 2004 novemberében és decemberében az
általános iskola munkatársai felkeresték a Psari roma telepet, hogy tájékoztassák a szülőket és
rávegyék őket gyermekeik beiskolázására. 2004. szeptember 23-án sor került egy informális
találkozóra, amelyen az a döntés született, hogy azokat a gyerekeket, akik az iskolakezdő
tanulók életkorával egyidősek, az Aspropygos általános iskola meglévő épületeiben kezdetik
meg tanulmányaikat, de azok a gyerekeke, akik túlkorosak, nem, számukra külön osztályokat
fognak létrehozni, hogy felkészítsék őket a normál tantervű osztályokba történő integrációra.
2005. június 9-én 23 roma gyermek, köztük a kérelmezők gyermekei beiratkoztak a
2005/2006-os tanévre. A Kormány szerint a beiratkozók száma elérte az 54 főt. 2005
szeptemberében és októberében a tanév első napjától kezdve a nem roma szülők tiltakoztak a
roma gyerekek felvétele miatt és blokád alá helyezték az iskolát, követelve, hogy a roma
tanulókat helyezzék át egy másik iskolaépületbe. Számos alkalommal a rendőrség
közbelépésére volt szükség, hogy megelőzzék a roma tanulókkal szembeni bűncselekmények
elkövetését. 2005. október 25-én a kérelmezők- állításuk szerint kényszer hatására- aláírtak
egy, az iskola tanárai által előre megírt nyilatkozatot arról, hogy kérik gyermekeik
áthelyezését az iskola különálló épületébe.
2005. október 31-étől ezért a tanulók egy külön osztályt kaptak egy másik
iskolaépületben, s így az iskolát érintő szülői blokád is megszűnt. Három osztályt alakítottak
ki egy önkormányzati tulajdonban lévő területre felépített építményben. 2007 áprilisában a
roma tanulókat áthelyezték egy másik, aspropyrgosi iskolába.
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A roma kérelmezők az egyezmény 1. sz.kiegészítő jegyzőkönyvének 2. cikke (oktatáshoz
való jog) az Egyezmény 14. cikkének (diszkrimináció tilalma) együtte sérelmére hovatkozták,
valamint kérték az Egyezmény 13. cikkének (hatékony jogorvoslathoz való jog) megsértése
megállapítását is.
2008-ban hozott döntést az EJEB a Sampanis és társai kontra Görögország.
ügyben. A Bíróság legfontosabb megállapításai a következők: annak ellenére,
hogy az aspropyrgosi általános iskola előtt 2005 szeptemberében és
októberében történt rasszista indíttatású incidensek nem voltak felróhatóak a
görög hatóságoknak, mégis valószínűsíthető, hogy ezek az események
befolyásolták a roma tanulók külön iskolaépületbe való áthelyezésére
vonatkozó döntést. A diszkriminációt komolyan valószínűsítették, ezért a
kormány feladata volt annak bizonyítása, hogy különbségtétel az etnikai
hovatartozástól független, tárgyilagos szempontokon nyugvó indoka volt.
A Bíróság szerint nem volt bizonyított, hogy a kérelmezők felvételét kifejezetten
elutasították volna a görög hatóságok, a 14. cikk ugyanakkor megköveteli, hogy
bizonyos esetekben az egyenlőtlenségek kiküszöbölése érdekében a hatóságok
tegyenek különbséget, s figyelemmel a roma közösség sérülékenységére a
görög hatóságoknak a sajátos körülményeket felismerve elő kellett volna
mozdítania a roma gyerekek beiratkozását még akkor is, ha nem állt
rendelkezésre minden szükséges adminisztrációval kapcsolatos irat.
Az aspropyrgosi oktatási hatóságok tisztában voltak a Psari roma telepen élők
gyerekek beiskolázási problémáival, éppen ezért különös figyelemmel kellett
volna lenniük a görög jogszabályok alapján fennálló kötelezettségeikre, amelyek
egyrészt elismerik a roma közösség helyzetének sajátosságait, másrészt a görög
jogszabályok lehetőséget biztosítanak a gyermek beiratkozására egy, a törvényes
képviselő által aláírt nyilatkozat útján is. .
A bíróság hangsúlyozta az olyan pedagógia diagnosztikai eljárások
fontosságát, amelyek alkalmasak a gyermekek értelmi képességeinek
mérésére és fejlődésük nyomon követésére, hogy a speciális osztályokba ne
diszkriminatív alapon sorolják be a gyerekeket, hanem egy olyan objektív
mérési rendszer alapján, amely a roma gyerekek társadalmi és normál
tantervű iskolába való integrációját is elősegítheti.
Hogy ki kerüljön a speciális, előkészítő osztályokba, az eljáró hatóságok nem egy
egyértelmű, világos és általános szempontrendszert alkalmazva döntöttek.
Ráadásul nem merült fel adat arra vonatkozóan, hogy az előkészítő osztályok
valóban előmozdították volna a tanulók későbbi, normál osztályokba való
integrációját.
A bíróság ebben az ügyben rámutatott arra is, hogy nem tekinthető érvényesnek
a szülők speciális oktatáshoz hozzájáruló nyilatkozata, hiszen hozzájárulásuk
csak látszólagos, döntésüket megelőzően nem kapták meg a szükséges
tájékoztatást, s ekként nem is járulhattak hozzá gyermekük elkülönítéséhez.
A Bíróság szerint a kérelmezők nem tudták felmérni a gyermekeik áthelyezéséhez
adott hozzájárulásuk körülményeit és következményeit minden tekintetben.
Mindezekből következően a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a kormány nem
bizonyította, hogy a megkülönböztető bánásmód objektív körülményeken,
vagyis a tanulók etnikai hovatartozásától független tényezőkön alapult, így
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megállapította az Egyezmény 14, cikkének (diszkrimináció tilalom) az 1. sz
Kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikkével (oktatáshoz való jog) együttes sérelmét.
ORSUS

ÉS TÁRSAI KONTRA HORVÁTORSZÁG
OSZTÁLYOKBA CSATORNÁZÁSA

(2010): ROMA

GYEREKEK SZEGREGÁLT

A Bírósághoz 14 horvát roma személy fordult kérelemmel. A kérelmezők az
általános iskolai tanulmányaikat Macinec, Podutren és Orehovica falvakban kezdték meg
1996 és 2000 között. Hivatkozásuk szerint az iskolájuk cigány osztályaiban alkalmazott
tanrend a normál tantervhez képest 30%-al kevesebb tananyagot tartalmazott. A
kérelmezők faji diszkriminációra, oktatáshoz fűződő joguk sérelmére hivatkoztak és arra,
hogy velük szemben megalázó, embertelen bánásmódot tanúsítottak. 2002 áprilisában
eljárást kezdeményeztek általános iskolájukkal szemben. Becsatoltak egy pszichológiai
tanulmányt azokról a roma tanulókról, akik a régióban roma osztályokba jártak, és amely
szerint a szegregált oktatás érzelmi és pszichológiai károkat okozott a roma
gyermekekben, mind az önbecsülésüket, mind személyiségfejlődésüket károsan
befolyásolta. 122.
2002. szeptember 26-án a Cakoveci Városi Bíróság elutasította a kérelmezők
keresetét. A bíróság ítélete szerint a roma gyerekeket azért oktatták külön osztályban,
mert a horvát nyelv elsajátításához külön tanórákra volt szükségük. A Podturen és
Macinec általános iskolában oktatott tananyag emellett a bíróság szerint megegyezett
azzal, mint amit a párhuzamos osztályokban oktattak. Következésképpen a kérelmezők a
bíróság ítélete szerint nem bizonyították a kérelmükben hivatkozott faji diszkriminációt.
A kérelmezők 2002. október 17-én fellebbeztek a döntéssel szemben. 2002. november
14-én a Cakoves Megyei Bíróság elutasította a fellebbezést, fenntartva az elsőfokú
bíróság indokolását. Ezt követően 2002. december 19-én a kérelmezők az
Alkotmánybírósághoz fordultak az alkotmánybíróságról szóló törvény 62. cikke szerint.
Beadványukban korábbi érvelésüket fenntartva arra hivatkoztak az Alkotmányra és az
EJEE-re, de kérelmüket az Alkotmánybíróság elutasította. Et követően fordultak az
EJEB-hez.
2010-ben az EJEB Nagykamarája döntést hozott az Orsus és társai ügyben. A
Bíróság szerint diszkriminációs ügyről volt szó, és korábbi gyakorlatára is
hivatkozva emlékeztetett arra, hogy a roma közösség sajátos hátrányokkal
rendelkező sérülékeny kisebbség. Ebből adódóan speciális védelemre van
szükségek, ideértve az oktatás területét is. A Bíróság szerint a kérelmezők roma
osztályokba helyezésének indokául előadott érv, nevezetesen, hogy nem volt
megfelelő a horvát nyelvtudásuk, átmenetileg külön osztályba helyezésüket nem
teszi automatikusan az Egyezmény 14. cikkébe ütközővé, azonban ha ez kizárólag
egy etnikai csoport érint, miként az Orsus ügyben, speciális biztosítékokra lett
volna szükség. 123.
Az ügyben releváns horvát jogszabályok sem tették lehetővé a horvát nyelvtudás
hiánya miatt a külön osztályok létrehozását. A Bíróság megvizsgálta azokat a
teszteket, amelyeket a roma tanulók külön osztályba sorolásának
eldöntéséhez használtak, s megállapította, hogy azok nem kifejezetten a
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Orsus és társai kontra Horvátország , Kérelem sz. 15766/03, Nagykamara (2010), elérhető:
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-97689
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Idem. Lásd §. 147-162.
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horvát nyelvtudás felmérésére készültek, hanem helyette a tanulók általános
pszichológiai és fizikai állapotát vizsgálták. hasonlóképpen a Bíróság azt is
megállapította, hogy bár a kérelmezőknek valóban voltak tanulási nehézségei,
hiszen az első két évben osztályt ismételtek, ezeket a tanulási nehézségeiket
azonban a roma osztályokba helyezésükkel sem kezelték. 124.
A tananyagot illetően a Bíróság kimondta, hogy a roma-osztályokba került
tanulók számára nem alakítottak ki kifejezetten állítólagos nyelvtudásuk
hiányosságaira reflektáló tananyagot. A kormány ugyanakkor nem tudott
beszámolni olyan személyre szabott jelentésekről, amely a kérelmezők horvát
nyelvtudásbeli fejődéséről számolt volna be, jóllehet, több kérelmező is az idők
során vegyes osztályokban is tanult. Az előre meghatározott és átlátható
ellenőrzés hiánya az önkényes döntéseknek adott teret. 125.
A kérelmezők által lakóhelyük szerinti régióra vonatkozó statisztikák szerintamelyeket a Kormány nem cáfolt meg- a roma tanulók 84%-a lemorzsolódott, az
általános iskola befejezése előtt. A kérelmezők kivétel nélkül abbahagyták 15 éves
korukra az általános iskolát a nélkül, hogy azt befejezték volna. Az iskolai adatok
szerint sokat hiányoztak.
A bíróság kimondta, hogy a roma tanulók ilyen arányú lemorzsolódás a
régióban szükségessé teszi megerősítő intézkedések bevezetését annak
érdekében, hogy a roma lakosság körében felhívják a figyelmet a tanulás
fontosságára és hogy a kérelmezőket segítsék a tananyag elsajátításával
kapcsolatos problémáik leküzdésében. A Kormány szerint ugyanakkor a
szociális háló csak az 5. sz., kérelmező esetében értesült iskolai hiányzásairól, se
sem konkrét információk, sem intézkedések e tárgyban nem álltak rendelkezésre.
126
.
A szülők passzivitásával, illetve a külön osztályba soroláshoz való
hozzájárulásukkal kapcsolatban a Bíróság kimondta, hogy a szülők maguk is egy
hátrányos helyzetű közösség tagjai, gyakran aluliskolázottak és nem voltak
képesek saját helyzetük illetve hozzájáruló nyilatkozatuk következményeinek
felmérésére.
Ezt meghaladóan pedig nem is fogadható el a faji diszkriminációhoz
hozzájáruló nyilatkozat, hiszen az a közérdekkel lenne ellentétes.
A kérelmezők a kormány által támogatott esti iskolába is beiratozhattak volna egy
közeli településen. Ez azonban nem orvosolta az oktatásuk során jelentkezett fenti
hiányosságokat. 127.
A Bíróság egyrészről elismerte, hogy a horvát hatóságok tettek néhány lépést
annak érdekében, hogy a roma tanulók oktatásban részesüljenek, azt azonban
hangsúlyozta, hogy az ügyben releváns időszakban és helyen hiányoztak azok a
biztosítékok, amik a kérelmezők hátrányos helyzetű csoporthoz tartozásukból
adódó sajátos szükségleteire reagáltak volna. Ebből következően a kérelmezők
roma osztályokba való helyezése az Egyezménybe ütközött, megsértve a 14.
cikkének és az 1. sz kiegészítő jegyzőkönvy 2. cikkének együttes olvasatát. 128.
124

Idem. Lásd § 188-162.
Idem. Lásd §.163-171
126
Idem. Lásd § 176 és177.
127
Idem. Lásd § 178 és 179.
128
Lásd Orsus és társai kontra Horvátország, Kérelem sz. 15766/03, Nagykamara (2010) ,
125

61

SAMPANI

ÉS TÁRSAI KONTRA
ISKOLAÉPÜLETBE HELYEZÉSE

GÖRÖGORSZÁG (2012): A

ROMA GYEREKEK KÜLÖN

2012. december 11-én hozott döntést az EJEB az Ioanna Sampani és társi kontra
Görögország ügyben, 129, amelyet a Görög Helsinki Monitor segítségével összesen 140
kérelmező (98 gyerek és 42 szülő) indított. Az EJEB megállapította az Egyezmény 14.
cikkébe és az 1. sz. Kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikkébe ütköző diszkriminatív gyakorlatot,
a 2008 és 2010 között az iskola működésével összefüggésben.
A kérelem szerint az EJEB Sampanis ügyben hozott ítélete ellenére a görög
hatóságok továbbra sem biztosították a roma tanulók számára a többségi iskolákban
megszervezett inkluzív oktatást, az aspropyrgosi 12. számú általános iskolában továbbra
is szegregálva oktatják a roma gyerekeket. A szegregált oktatás az EJEB 2008. június 5-i,
Sampanis és társai ügyben hozott ítélete 130 ellenére folytatódik, amelyben megállapításra
került az Egyezmény sérelme azért, mert a Psari telepen élőroma gyerekeket először nem
engedték iskolába iratkozni, majd pedig őket egy szegregált épületben, a 10. számú
asporpyrgosi általános iskola melléképületében) tanították. Az EJEB döntését követően a
görög Oktatási Minisztérium a 10. sz. aspropyrgosi iskola melléképületét 12. sz.
aspopyrgosi általános iskolának nevezte el, hogy ezzel a nemzetközi szervezetek előtt
cáfolni tudják az iskolai szegregációt.
2011. február 22-én a görög Legfelsőbb Bíróság helyettes főügyésze kiadott
egy „Sürgős Írásbeli Utasítást” (720/22-02-2011. sz.) a görög helyi ügyészségeknek
címezve, azt követően, hogy 2011. február 16-án a SOKADRE elnevezésű görög civil
szervezet nyomozás megindítását kérte tőle a görögországi roma gyerekek iskolai
kirekesztése és marginalizációja ügyében az iskolai telepeken, amely a görög
jogszabályokkal, illetve az ügyészség és maga a Legfelsőbb Bíróság által kiadott világos
útmutatókkal is ellentétes volt. 131
Az utasítás szerint a helyettes főügyész hivatalosan felkért minden helyi
ügyészséget, hogy „gondoskodjanak a romák görög közoktatásból való kirekesztésének
jelenségéről úgy, hogy minden roma gyerekek ellen irányuló gyűlölködő megnyilvánulást
meg kell szüntetni és kirekesztés és diszkrimináció mentes integrációjukat biztosítani
kell az államszervezés minden szintjén. Annak ellenére, hogy az ügyészség utasítása nem
tartalmaz kifejezett utalást a görög anti-diszkriminációs törvényre, nem fér ahhoz kétség,
hogy az ügyészség maga is felismerte a létező, diszkrimináció ellenes jogszabályok
végrehajtásának borzasztó fontosságát.
Az EJEB Nagykamarája egyhangú döntésében megállapította az 1. sz Kiegészítő
jegyzőkönyv 2. cikkének (oktatáshoz való jog) az Egyezmény 14. cikkével (hátrányos
megkülönböztetés tilalma) együttes sérelmét.
A Bíróság azt vizsgálta, hogy a különbségtételnek volt-e tárgyilagos és
ésszerű indoka. Felidézte, hogy amennyiben a megkülönböztető bánásmód fajon,
bőrszínen, etnikai hovatartozáson alapul, a tárgyilagos és ésszerű indok körét
szűkítően kell értelmezni. A Bíróság hozzátette, hogy számos európai államban
rendkívül súlyos nehézségekbe ütközik a roma gyerekek megfelelő oktatásának
biztosítása. A Bíróság kimondta, hogy az ügy eldöntéséhez szükség volt az
egymással versenyző érdekek közötti egyensúly megtalálására és hogy nem
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volt egyszerű megtalálni a nyelvi hátránnyal küzdő gyerekek számára
legmegfelelőbb oktatási módszert.
Ugyanakkor a Bíróság úgy ítélte meg, hogy Görögország oktatás területén
mérlegelési jogköre gyakorlása során nem vette figyelembe Psari telepi roma
gyerekek hátrányos helyzetű csoporthoz tartozásból eredő sajátos igényeit.
Bíróság megállapította, hogy bár a 9., 10. és a 12. iskolák ugyanazzal a
beiskolázás körzettel rendelkezte, csak roma tanulók jártak a 12. számú
iskolába.
Ebben az iskolában a tárgyi körülmények is rosszabbak voltak, amire egyébként
az iskola igazgatója is felhívta a hatóságok figyelmét. A Bíróság továbbá
megállapította azt is, hogy a tervet, hogy összevonják a 11. és a 12. iskolákat,
elvetette a prefektus és a polgármester is.
Az utóbbi az Oktatási minisztériumhoz intézett levelében az alábbiakat írta: "A
cigányok döntöttek úgy, hogy szemétkupacon élnek, amelyet ők maguk
hoztak létre" és "jogtalan tevékenységekben vesznek részt", nem várható el
ezért Aspropyrgo többi tanulójától, hogy "azonos tantermeken osztozzanak
velük”. Az Ombudsman felhívása, amely szerint az intézmény gettó iskola volt,
válasz nélkül maradt, miként a kérelmezők sem kaptak választ az Oktatási
Minisztériumnak írt levelükre.
A Bíróság, megjegyezte ugyanakkor, hogy a görög kormány nem adott semmilyen
meggyőző magyarázatot, hogy miért nem a nem roma tanulók jártak a 12.
iskolába, megállapította, hogy az iskola 2008 és 2010 közötti működtetése a
kérelmezők további hátrányos megkülönböztetésével járt. A Bíróság
megállapította az 1. sz Kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikkének (oktatáshoz való jog)
az Egyezmény 14. cikkével (hátrányos megkülönböztetés tilalma) együttes
sérelmét.
46. cikk alapján (kötelező erő, és az ítéletek végrehajtása) a Bíróság azt javasolta,
hogy azok a pályázók, akik még iskoláskorúak, iratkozzanak be egy másik
állami iskolában, illetve azok, akik már nem tankötelesek, iratkozzanak be
egy "második esély” iskolába, vagy az Oktatási Minisztérium élethosszig
tartó tanulás programja keretében létrehozott felnőttképzési intézménybe.
LAVIDA

ÉS TÁRSAI KONTRA
ISKOLÁBAN OKTATÁSA

GÖRÖGORSZÁG (2013): A

ROMA TANULÓK KÜLÖN

2011. október 21-én az Európai Emberi Jogi Bíróság egy újabb kérelmet
kommunikált Görögországgal, a közép-görögországi Sofadesben élő romákat érintően,
ahol valamennyi, 550 roma tanuló a 4.sz. Általános Iskolában tanul, szemben a 289 nem
roma diákkal, akik a nem roma 1. és 2. Általános iskolákba járnak. 132
A Lavida és társai ügy kommunikációját követően ellenállás bontakozott ki
számos helyi közösségben a roma tanulók normál iskolákba való integrációjával
szemben.
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2011. december 23-án az Oktatási minisztérium különleges titkára elrendelte (2012.
január 1-jétől) a 4. sz. Általános Iskola összes első osztályos roma tanulójának
áthelyezését Sofades és a környező falvak öt másik önkormányzati iskolájába. 133.
Ugyanakkor, speciális oktatási személyzetet rendeltek ki ezekbe az iskolákba annak
érdekében, hogy zökkenőmentes legyen a roma tanulók integrációja és iskolába járása. A
következő tanévben (2012-2013) az első évfolyamra beiratkozó tanulók már nem a 4. sz.
Általános Iskolában kezdték a tanévet, hanem az öt fent említett általános iskolában. A
különleges titkár a levélben kifejezte "mély aggodalmát" roma tanulók bizonyos általános
iskolákban való koncentrációja miatt Kardítsza prefektúrában, különösen annak
fényében, hogy "az Európai Emberi Jogi Bíróság előtt lévő Lavida kontra Görögország
ügy miatt."
Ez a döntés felháborodást váltott ki a sofadesi nem roma közösség körében (mintegy 40%
-a teljes lakosság viszonylatában szemben a 60%-os a roma közösséggel), és virulens
rasszista reakciókat váltott ki a sofadesi és kardítszai helyi lakosságban, ami a roma
tanulókat átvevő iskolák bezárásához vezetett.
Ennek eredményeként 2012. január 26-án az oktatási miniszter felülbírálta a
deszegregációs döntést, bejelentve a korábban uralkodó status quo-hoz való visszatérést
egy deszegregációs cukormázzal borítva: megalakult az új, csak romák részére létrehozott
5. sz. Általános Iskola, valamint kilenc roma tanuló iratkozhatott be formálisan az 1. és 2.
Általános iskolákba, akik számára ugyanakkor az 5. sz. Óvodán belül [amelynek
székhelye az új roma településen volt, és csak roma tanulókat oktatott] szerveztek
előkészítő osztályokat.
Sőt, a 2012-2013 tanév elejétől fogva az 5 sz. Óvoda diákjai Sofades különböző
általános iskoláiba iratkozhattak be azzal, hogy arányuk egyik iskolában sem haladhatja
meg a 20%-ot.
A Bíróság megállapította, hogy a 4. sz. általános iskolába kizárólag roma
gyerekek jártak. Annak ellenére, hogy a szabály az volt, hogy az otthonukhoz
legközelebb eső iskolában kellett tanulniuk, egyetlen nem-roma gyermek, aki
az iskola körzetében lakott, sem járt a 4. sz. iskolába.
A Bíróság megállapította továbbá, hogy a 4. sz. iskolát nem kizárólag roma
gyerekeknek hozták létre, és abban nem voltak olyan előkészítő vagy támogató
osztályok sem olyan a roma gyerekek számára, akik átakartak iratkozni egy
közönséges állami iskolába, miután elértek egy megfelelő oktatási szintet. A 4. sz.
Iskola egy közönséges iskola volt, amely más állami hasonló oktatási programmal
rendelkezett.
A Bíróság szerint az érintett hatóságok, különösen az Oktatási Minisztérium,
tájékoztatva lett arról, hogy Sofadesben etnikai szegregáció folyik a roma
gyerekeket érintően az oktatásban. Ez a helyzet már a minisztériumnak címzett
levélben is ismertetésre került, miként a Regionális Oktatási Hivatal jelentésében
is benne foglaltatott. A jelentés felhívta a figyelmet a jelenlegi helyzetre, és
javasolta, hogy a hatóságok ne helyezzenek roma gyerekeket a kizárólag roma
gyerekek által látogatott iskolákba, annak érdekében, hogy véget vethessenek a
társadalmi kirekesztésüknek és előmozdíthassák a romák integrációját.
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Azt javasolta, hogy építsenek új iskolákat és tervezzék újra a beiskolázási
körzeteket. A jelentés megállapította, hogy a roma gyermekek meglévő sofadesi
iskolákban oktatása nem volt praktikus a nagy tanulószám és a hiányos
infrastruktúra okán. A jelentés kitért arra is, hogy a városi tanács elutasította a
4. sz, iskola bezárását és hogy a nem roma szülők ellenséges reakciót
tanúsítottak, amikor a roma gyerekek átiratkoztak a többi sofadesi iskolába.
A Bíróság megállapította, hogy az érintett hatóságok hivatalosan elismerték a
a szóban forgó iskolai szegregációt, és annak szükségességét, hogy annak
véget kell vetni. Ennek ellenére a Bíróság nem tudott fogadta el a kormány
érvelését, miszerint a 2009-2010-es tanévben elég lett volna, ha a kérelmezők
szülei kezdeményezik átiratkozásukat egy másik, közönséges iskolába, hogy
megszűnjék a diszkriminációs érzetük.
Még ha az állam részéről hiányzik is a diszkriminatív szándék, az a
hozzáállás, amely alapján a roma gyerekek tanulmányaikat olyan állami
iskolában folytathatják, amelybe csak roma gyerekek járnak, és nem hoznak
hatékony anti-szegregációs intézkedéseket, nem tekinthető objektív módon
igazolható, törvényes célnak.
A kérelmezők által kifogásolt helyzet egészen a 2012-2013-as tanévig fennállt. A
Bíróság megállapította az 1. sz. Kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikkének
(oktatáshoz való jog) az Egyezmény 14. cikkével (hátrányos
megkülönböztetés tilalma) együttes sérelmét. 134.

III. A

SZEGREGÁCIÓS ÜGYEK AZONOSÍTÁSÁRA, DOKUMENTÁLÁSÁRA,
MONITORINGJÁRA ÉS JELENTÉSÉRE SZOLGÁLÓ MÓDSZERTAN

A szegregációs ügyek három különböző szakaszra bonthatóak: TÉNYFELTÁRÁS,
az ügy BEJELENTÉSE /ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSE és végül az UTÁNKÖVETÉS. Az egyes
szakaszokon belül különböző, elengedhetetlen fontosságú lépések, alkotóelemek vannak,
az alábbiak szerint:

TÉNYFELTÁRÁS, AZ
ÜGY ELŐKÉSZÍTÉSE

Kutatómunka (szegregáció azonosítása)
Terepmunka (cigánytelep, szülők és gyerekek felkutatása)
Találkozó a döntéshozókkal (iskola, fenntartó, helyi roma
vezető)
Egyezségi kísérlet
Sajtó
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A SZEGREGÁCIÓ
BEJELENTÉSE

Kérelem, keresetlevél
Per/eljárás
Az ügy monitoringja
Egyezségi kísérlet
Sajtó

UTÁNKÖVETÉS

Az ügy monitoringja

1.1. A szegregáció azonosítása
Magyarországon nem rendelkezünk a szegregált általános iskolákról pontos,
hivatalos nyilvántartással. Az általános iskolák hivatalosan nem gyűjtenek etnikai
(nemzetiségi) adatokat a tanulók vagy törvényes képviselőik önbevallása alapján, kivéve,
ha valamilyen megerősítő, előnyben részesítő intézkedés kapcsán kerül sor ilyen jellegű
nyilatkozatra. A szegregált iskolákra vonatkozó hivatalos adatok hiánya ugyanakkor nem
akadálya a jogellenes elkülönítést alkalmazó oktatási intézmények azonosításának.
Ebből következően a helyes kérdés: Milyen forrásokból nyerhetünk adatokat
az iskolai szegregációról?
1. PANASZOK
A roma gyerekek szüleitől, illetve a helyi roma vezetőtől (RNÖ vagy civil
szervezet) érkező panaszok az iskolai szegregáció vonatkozó információk egyik
elsődleges forrásai.
2. A

ROMA GYEREKEK BECSÜLT ARÁNYÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK AZ
ORSZÁGOS KOMPETENCIA-MÉRÉSEK SORÁN SZOLGÁLTATOTT ADATOK ALAPJÁN

Az Oktatási Hivatal rendelkezésére állnak azok, a roma tanulók becsült arányára
vonatkozó adatok, amelyeket az országos kompetencia mérések alkalmával az
intézmények vezetői szolgáltatnak. A 2005/2006-os tanévtől kezdődően minden
állami (önkormányzati), illetve egyéb fenntartású oktatási intézmény köteles részt
venni a központilag, a 4. 6. 8. és 10. évfolyam számára megszervezett
kompetencia-mérésen. Míg a kompetencia-mérésben minden érintett tanuló részt
vesz (a teszteket kitölti), addig az országos összesítésben minden intézményből
csak 20 tanuló eredménye szerepel. A felmérés eredményei nyilvánosak, azaz
minden oktatási intézmény esetében megismerhető, hogy adott évben milyen
eredményt nyújtottak tanulói az országos felmérésen. Minden intézmény köteles
kitölteni egy kérdőívet, amelyben szerepel egy kérdés az intézmény roma
tanulóinak becsült arányára vonatkozóan is. A kérdőívben szereplő adatokat az
Oktatási Hivatal kezeli, közérdekű adatok megismerése iránti kérelem alapján
ezek az adatok (a roma tanulók becsült arányára vonatkozóan is) megismerhetőek.
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3. A

HELYI ÉS MEGYEI ESÉLYEGYENLŐSÉGI DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ,
SZEGREGÁCIÓVAL KAPCSOLATOS ADATOK

Az iskolai szegregáció egy másik, jelentő forrása a helyi esélyegyenlőségi terv. A
korábbi közoktatási törvény (az 1993. évi LXXIX tv.) alapján a helyi
önkormányzatok kötelesek voltak közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzést
és intézkedési tervet elfogadni, amely előfeltétele volt a közoktatást érintő hazai
és nemzetközi pályázatok elnyerésének. Az intézkedési terveket a kormány által
meghatározott útmutató és minta alapján készítették.
Míg az oktatásért felelős minisztérium által biztosított útmutató azt írta elő a helyi
önkormányzatok számára, hogy gyűjtsenek adatot a hátrányos, illetve a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekről az általános iskolákban, számos
esetben az önkormányzatok konkrét adatokkal szolgálnak ezen intézkedési
tervekben a roma gyerekek iskolai arányáról is. Néhány dokumentum számot ad
az etnikai adatgyűjtés módszeréről (ez általában a helyi nemzetiségi
önkormányzat által szolgáltatott adat, vagy helyi szociológiai kutatás), de
jellemzően nem tartalmaznak hivatkozást az adatgyűjtés módszerét illetően. Az
esélyegyenlőségi tervek többnyire elérhetőek az önkormányzatok honlapján, de
közérdekű adatok megismerése iránti kérelemmel is hozzáférhetők.
4. A KÖZNEVELÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBEN

TÁROLT ADATOK
HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKRA VONATKOZÓ ADATOK)

(A

A halmozottan hátrányos helyzet 2002-es megalkotásának eredeti céljai közé
tartozott a roma gyerekek elérése, integrációs programok haszonélvezői körének
meghatározása. Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, akinek szülei
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkeznek, s akik jogosultak a a
gyermekvédelmi kedvezményre, vagyis alacsony jövedelmi szintű családból
érkeznek. E kategóriába tartoznak az állami gondozásba vett gyermekek is.
Ahhoz, hogy egy tanuló hivatalosan is halmozottan hátrányos helyzetűnek
minősüljön, szükséges, hogy szülője a helyi önkormányzat jegyzője előtt
nyilatkozatot tegyen iskolai végzettségéről. A nyilatkozattétel önkéntes.
A szociológiai kutatások megerősítették, hogy a tartós, mélyszegénységben élő
emberek csak egy része roma Magyarországon, azonban az alacsony iskolázottság
és a rossz anyagi körülmények együttesen a roma családok jelentős részére igaz.
Ebből következően a halmozottan hátrányos helyzet egy fontos és hasznos eszköz
lehet ahhoz, hogy az integrációt szolgáló támogatások és a nemzetiségi nyelvi
programok etnikumtól függetlenül elérjék a legrászorulóbb családokat, azzal
együtt, hogy ez a definíció a roma gyerekek jelentős többségét is egyúttal lefedi.
Ebből következően a magyar közoktatási integrációs programok a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók iskolai elkülönítésének megszüntetését célozták. Ezzel
a közoktatás politika figyelmen kívül hagyta a rom gyereke iskolai
elkülönítésének etnikai aspektusát.
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5. A NEMZETISÉGI
ADATOK

OKTATÁSBAN

RÉSZESÜLŐ

GYEREKEKRE

VONATKOZÓ

A nemzetiségek jogairól szóló törvény 22. §-a rendelkezik a nemzetiségek
oktatási önigazgatásáról. A nemzetiségi tanulók anyanyelven, magyar és
nemzetiségi két tanítási nyelven, vagy roma nemzetiségi oktatásban vehetnek
részt. A roma nemzetiségi oktatás kizárólag magyar nyelven is folyhat, a szülők
igénye alapján ugyanakkor beás vagy lovári nyelvoktatás is megszervezhető.
A nemzetiségi oktatás legkevesebb 8 szülő erre irányuló kérelme esetén
szervezhető meg. Míg a nem nemzetiségi (nem roma) tanulók is részt vehetnek a
nemzetiségi oktatásban, a gyakorlatban a roma nemzetiségi oktatásban részesülő
gyerekek száma nagyjából megegyezik a roma tanulók számával.
A nemzetiségi oktatásban részesülő tanulók számát az Országos Statisztikai
Adatgyűjtési Program keretében gyűjtik.
A megfelelő alperes megválasztása
Amint a roma közösséget azonosítottuk, meg kell találni azt az alperest, akivel
szemben az eljárást meg célszerű indítani. Miután világossá vált, hogy ki az, aki az
iskolai szegregáció miatt felelősségre vonható, kezdődhet meg a jogi stratégia összállítása
és döntés a felől, hogy milyen jogorvolsati forma választása a legmegfelelőbb az adott
ügyben.
Ennek érdekében a következő kérdésekre kell választ kapnunk:
•
•
•
•

Ki az iskola fenntartója?(pl. tankerület, egyház, alapítvány, nemzetiségi
önkormányzat, oktatásért felelős minisztérium, stb
Ki nyújt támogatást az iskola működtetéséhez?
A támogatást ki és hogyan osztja el?
A támogatást a központi szervek közvetlenül juttatják el az iskolának,
vagy azt a területi szinten szerveződő tankerületek, egyéb hatóságok,
önkormányzatok közvetítik?
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1.2. A szegregáció dokumentálása
A következő források fontos információkat szolgáltathatnak az iskolai
szegregációról:
adat típusa
népszámlálási
adatok
szociológiai
kutatások
újságcikkek
tudományos
cikkek
TV vagy rádió
felvételek
ügyfelek
nyilatkozata
tanúvallomások
okirati
bizonyítékok
statisztikai adatok
szakvélemények
hang és
képfelvételek
fotók
politikai
dokumentumok
jogszabályok
tesztelés
eredménye

forrása
statisztikai hivatalok (KSH)
kutató intézetek
Média
Akadémiák
TV, rádió
Ügyfél
Tanú
potenciális jogsértő
közigazgatási
intézmények
tényfeltárás

szervek,

Youtube, közösségi média
helyi/központi kormányzat
Internet
Tesztelők

ENSZ, Európa Tanács, FRA,
monitoring szervek
hazai és nemzetközi civil
jelentései
szervezetek
helyi,
regionális,
nemzeti
kormányok, minisztériumok,
közérdekű adatok
iskolai
felügyeletet
ellátó
szervek, stb.
1. STATISZTIKAI ADATOK
Az anti-diszkriminációs irányelvek a közvetett hátrányos megkülönböztetés
alátámasztására kifejezetten megemlítik a statisztikai adatokat. 135 Általában a tagállamok
nemzeti joga nem tesz kifejezett említést a statisztikai adatokról, mint amelyek a
diszkrimináció valószínűsítésének lehetséges eszközei, vagy egyébként amelyek bizonyítékul
szolgálhatnak, ennek ellenére a statisztikai adatok használatét megengedik.

135

Lásd Faji Egyenlőségi Irányelv
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Mind a diszkriminatív intézkedések, mind az ilyen gyakorlatok személyek nagyobb
csoportját érintik. A statisztikai adatok használata figyelmünket az egyéni jogsérelmekről a
strukturális egyenlőtlenségek felé terelheti. Akár egyéni, akár közérdekű igényérvényesítésről
van szó, a valószínűsítéshez szükséges körülményeket elő kell adni. Amennyiben arról van
szó, hogy egy intézkedés vagy gyakorlat hatása diszkriminatív, akkor azt kell tudni a
valószínűsítéshez szükséges mértékben bemutatni, hogy a sérelmezett intézkedés személyek
egy csoportját a velük összehasonlítható helyzetben lévőkhöz képest aránytalanul
hátrányosabban érintette.
A Hoogendijk kontra Hollandia ügyben az Európai Unió Bírósága elismerte a
statisztikai adatok fontosságát a diszkrimináció prima faciae alátámasztásához. A Bíróság
szerint amennyiben a kérelmező meg nem kérdőjelezett, hivatalos statisztikákkal
valószínűsíteni tudja a diszkriminációt, így egy sajátos szabály már első ránézésre is - bár
semleges módon van megfogalmazva – de valójában egyértelműen magasabb arányban érinti
a nőket, mint a férfiakat, a kormányt terheli annak bizonyítása, hogy ez az eredmény a nemi
diszkriminációtól független, objektív okok következménye. 136
A statisztikai bizonyítékok a közvetett illetve a strukturális diszkrimináció
valószínűsítéséhez / bizonyításához bizonyulhatnak hatékony eszközül, illetve akkor, amikor
egy bizonyos szabály hatásának vizsgálata a cél. A teszteléshez hasonlóan a statisztikai adatok
elegendő bizonyítékul szolgálhatnak ahhoz, hogy megforduljon a bizonyítás terhe, az egyéni
jogsérelem bizonyítására azonban többnyire alkalmatlanok. Statisztikai adatok hasznosak
lehetnek az iskolai szegregációs ügyek, a csoportos létszámleépítéssel és az egyenlő értékű
munkáért egyenlő bért követelményének sérelmével kapcsolatos ügyek esetén
Statisztikai adatgyűjtés vagy adatkérés esetén a következő kérdések megfontolandók:
•
•
•

Az aránytalan/diszkriminatív hatás kimutatásához a vizsgált időszak
elegendő hosszúságú?
Melyik a legmegfelelőbb statisztikai tartomány?
Az összehasonlított személyek hasonló helyzetben vannak?

2. KÉRDÉS-ELJÁRÁS ÉS KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSE IRÁNTI KÉRELMEK
Néhány tagállamban a nemzeti jogszabályok lehetővé teszik az ún. kérdés-eljárást
(question vagy questionnaire procedure), amelynek célja, hogy megkönnyítse a
diszkrimináció áldozatának, hogy hozzáférjen azokhoz a bizonyítékokhoz, amelyek
szükségesek a prima faciae diszkrimináció igazolásához. Az eljárás lényege, hogy az, akit
diszkrimináció ért még az előtt, hogy formális panaszt nyújtana be az egyenlő bánásmód
követelményének megsértése miatt, előbb lehetőséget kap, vagy mint néhány tagállamban, az
a kötelezettsége, hogy felvegye a kapcsolatot a diszkrimináló féllel és felhívja, hogy tisztázza
eljárását.
A kérdésre adott válasz, vagy éppen annak hiánya már támpontul szolgálhat a
diszkriminációs ügyet vizsgáló hatóságok, bíróságok számára. Ahol ez a kérdezési eljárás
nincs szabályozva, a bizonyítékokra vonatkozó általános eljárási szabályok alapján ugyancsak
használható a panasz vagy kereset alátámasztására. Előnye a panaszt megelőző érdeklődésnek
az is, hogy az állítólagos diszkrimináció sértettje adott esetben olyan magyarázatot kaphat a
136

Hoogendijk kontra Hollandia , Kérelem sz. 58641/00, 2005.01.06., elérhető:
http://eu.vlex.com/vid/hoogendijk-v-the-netherlands-81122606
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történtekre, amely akár arról is meggyőzheti, hogy mégsem diszkriminálták, s az eljárás
megindítására sem kerül így sor.
Néhány tagállamban pedig ez az eljárás valójában a közérdekű adatok megismerése iránti
eljárással (freedom of information request) feleltethető meg. A közérdekű adatok
megismeréséhez fűződ alapvető jog lehetővé teszi bárki számára, hogy a közérdekű adatot
kezelő szervektől információt kérjen és arra meghatározott határidőn belül választ s kapjon. A
közérdekű adatok megismerése iránti eljárás fontos eszköze lehet a diszkrimináció
bizonyításának.
A CFCF szinte valamennyi szegregációs ügyben élt a közérdekű adatok megismeréséhez
fűződő jogával és szerzett be adatokat már a tényfeltárás vagy akár a már folyamatban lévő
eljárás során, vagy éppen azért, hogy meggyőződjön a felől, hogy a jogerős ítéletet
végrehajtották-e az arra kötelezettek.
3. KÖZTUDOMÁSÚ TÉNYEK
A bíróságok bizonyos körülményeket köztudomásúnak fogadhatnak el, vagyis
olyannak, amelyek külön bizonyítást nem igényelnek. Az ilyen tényekre elvileg még csak
hivatkozniuk sem kell a feleknek, mert a bíróság ezeket akkor is figyelembe veszi, ha azokat
senki sem hozta fel.
Az iskolai szegregációs ügyekben fontos szerepe lehet a köztudomású tényeknek,
különösen akkor, ha bizonyos körülmények másképpen nem vagy csak nagy nehézség árán
bizonyíthatók pl. az adatvédelmi rendelkezések vagy azok nem megfelelő értelmezése miatt.
Ilyen köztudomású tény lehet az, hogy egy adott településen belül mely településrészen,
kerületben, utcákban élnek a romák, vagyis van-e és hol van cigánytelep, ugyancsak
köztudomású ehet egy adott közösségen belül az is, hogy melyik iskolába járnak a roma
gyerekek.
Etnikai adatok, mint köztudomású tények a magyar bírói gyakorlatban
Ügy

Etnikai adat köztudomású tény

Miskolci szegregációs A másodfokú bíróság álláspontja szerint köztudomású tény, hogy
korábban, illetve jelenleg is négy számú roma tanuló jár a perbeli
per
iskolába
A bíróság köztudomású tényként ismerte el, hogy Kaposvár egyik
Kaposvári
településrésze cigánytelep.
szegregációs per
Gyöngyöspatai
szegregációs per

A gyöngyöspatai RNÖ korábbi elnöke a bíróságon úgy nyilatkozott,
hogy Gyöngyöspatán köztudomású tény volt, hogy ki cigány és ki
nem az.

4. OKIRATI BIZONYÍTÉKOK
Szociológiai tanulmányok, szegregációs kutatások okirati bizonyítékként használhatók. A
CFCF például egy, az Oktatási Minisztérium által megrendelt szociológiai kutatásra alapította
keresetét egyik perében, a kutatás ugyanis tartalmazta a magyarországi szegregált iskolák
listáját a roma tanulók arányával együtt. Egy félrediagnosztizálás miatt indult közérdekű
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perben pedig a CFCF a Roma Oktatási Alap megbízásából készült kutatási összefoglalót
nyújtotta be a bíróságnak, amely összefoglalta a tanulási képességek vizsgálata során
alklamazott hazai diagnosztikai eljárások diszkriminatív hatását.
Etnikai adatok okirati bizonyítékokban
ÜGY
Miskolci szegregációs per
Nyíregyházi szegregációs per
Hajdúhadházi szegregációs
per
Kaposvári szegregációs per
Jászladányi szegregációs per
Győri szegregációs per

Etnikai adatot tartalmazó okirati bizonyíték
pedagógiai program
pedagógiai program
pedagógiai program, képviselő-testületi jegyzőkönyvek

pedagógiai program
újságcikkek, fotók
iskola tanulmányi beszámolója, pedagógiai programja,
alpolgármesteri jelentés
Gyöngyöspatai szegregációs ombudsmani jelentés
per
Tiszavasvári
szegregációs képviselő-testületi jegyzőkönyvek
per
Horváth és Kis kontra magyar kormány hivatkozása statisztikai adatokra
Magyarország
félrediagnosztizálási ügy
5 Sajátos bizonyíték: a tesztelés
Magyarországon a tesztelés széleskörű alkalmazása révén számos romákat ért diszkriminációt
sikerült így bizonyítani. A tesztelést, mint bizonyítási módszert jogszabály ismeri el és teszi
lehetővé annak alkalmazását az EBH számára is:
„A hatóság az egyenlő bánásmód követelménye megtartásának ellenőrzésére tesztelést
végezhet, amelynek során az eljárás alá vont személy magatartásának, intézkedésének,
feltételének, mulasztásának, utasításának vagy gyakorlatának (a továbbiakban együtt:
rendelkezésének) vonatkozásában azonos helyzetbe hoz valamely, az Ebktv. 8. §-ában
meghatározott helyzetükben, tulajdonságukban vagy jellemzőjükben (a továbbiakban együtt:
tulajdonság) különböző, de egyéb tekintetben hasonló tulajdonságú személyeket, és az eljárás
alá vont személy rendelkezését az egyenlő bánásmód követelményének való megfelelés
szempontjából megvizsgálja.”
(az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól szóló 362/2004. (XII.
26.) Korm. Rendelet 13. § (1).
A sikeres és hiteles tesztelés módszere:
•
•

Párokban dolgozzunk: A tesztelést minden esetben párokban kell elvégezni, 2-4-6
vagy akár még több személy részvételéve, az adott ügytől függően
A kontroll csoportnak minden tekintetben összehasonlítható helyzetben lévőnek
kell lennie: A tesztelésben résztvevő személyeknek a védett tulajdonságot kivéve
azonos vagy hasonló helyzetben kell lenniük, ez vonatkozik a megjelenésükre,
(öltözet, hajviselet, stílus, tetoválás, ékszerek), nemükre, életkorukra.
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•

•
•

Teremtsünk az állítólagos diszkriminációhoz hasonló helyzetet: ne csak a
tesztelők és a kontrol személyek legyenek hasonlóak a bizonyítandó
jogsérelemhez, de a tesztelésnek is hasonló körülmények között (pl. napszak) és a
jogsérelmet követő lehető legrövidebb időn belül kell megtörténnie.
Győződjünk meg arról, hogy a tesztelők és az áldozat, illetve az elkövetők között
nincs érzelmi kapcsolat, hogy biztosítani lehessen a tesztelés hitelességét.
Írásban rögzítsük/dokumentáljuk a tesztelés folyamatát: a tesztelést megszervező
személynek kell kidolgoznia a tesztelés protokollját (útmutatóját). Ennek célja,
hogy elmagyarázza a tesztelés célját, a körülményeit és a tesztelőktől elvárt
magatartást. Minden tesztelőnek ismernie kell az útmutatót.

A tesztelésről felvett jegyzőkönyv vagy kérdőív a tesztelők személyes
benyomásait is rögzíti. A tesztelést megszervező személyek már a tesztelést megelőzően
össze kell állítania azokat a kérdéseket, amelyekre a tesztelőknek közvetlenül a tesztelést
követően kell válaszolniuk. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a tesztelés konkrét
körülményeit (mikor került rá sor, milyen körülmények között, a feltételezett elkövető
milyen magatartást tanúsított: udvarias, agresszív, stb. volt, milyen ruhát viselt a tesztelő,
stb.). A tesztelés megszervezésért felelős személy a tesztelés eredményéről egy
összesített beszámolót is készíthet, amelyben ismertetheti a protokollt és a tesztelés
jegyzőkönyvében foglaltakat, illetve következtetéseket vonhat le a tesztelés eredményét
illetően.
A tesztelés sokszor az egyetlen lehetőség a diszkrimináció valószínűsítésére.
Néhány azonban úgy vélik, a tesztelés si legfeljebb egy diszkriminatív gyakorlatot
támaszt alá, de nem bizonyítja az egyéni jogsérelmet. Mások pedig azért kritizálják a
bizonyításnak e formáját, mert a tesztelés jogellenes módszerek igénybevételéhez
vezethet, különösen akkor, ha a tesztelők és a kontrol személyek nincsenek
összehasonlítható helyzetben. Éppen ezek miatt fontos, hogy a tesztelés hitelessége,
megbízhatósága a tesztelés minden mozzanat során biztosítva legyen. A tesztelés során
készített fotók és videók személyiségi jogokat sérthetnek, de egyúttal arra is
szolgálhatnak, hogy a tesztelés megkérdőjelezhetetlenségét, hitelességét bizonyítsák.
A CFCF szegregációs ügy valószínűsítéséhez is használta már a tesztelés
módszerét. Szarvason egy egyházi iskola beiskolázási gyakorlatát teszttelte, rejtett
kamerával rögzítette a tesztelés során történteket, majd a felvételt átadta a sajtónak. Az
egyházi fenntartó ezt követően megkereste az alapítványt és biztosította, hogy változtat a
diszkriminatív beiskolázási gyakorlatán. Roma gyerekeknek sikerült ezután felvételt
nyerniük az egyházi iskolába és más integrált intézményekbe. A CFCF egy nyári tábor
keretében nyújtott számukra foglalkozást, hogy felkészülhessenek az új iskolára.
1.3. Az iskolai szegregáció ellenőrzése
Előfordulhat, hogy, az idők során a szegregációs ügy körülményei megváltoznak.
Fontos ezért, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjük az ügyet. Változások már a
tényfeltárás szakaszában is történhetnek, akárcsak a per, vagy már az ítélet/határozat
végrehajtásának szakaszában.
A következő körülményekben következhet be leggyakrabban olyan változás,
amely az ügy szempontjából relevanciával bír:
1. Új iskolafenntartó
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Már önmagában az intézmény vezetőjének személyében bekövetkező változás is
komoly eredményeket hozhat, amennyiben az új igazgató az integráció iránt
elkötelezett. És éppen ezzel ellenkező hatást is kiválthat a vezetőváltás,
megnehezítve a roma gyerekek iskolai helyzetét. Mindezekből adódóan fontos
tehát nyomon követni, hogy ki vezeti az iskolát, történt-e változás, és amennyiben
igen, mielőbb meg kell győződni szándékairól.
2. Új iskolaigazgató
Egy új iskolaigazgató újfajta szemléletet hozhat az iskolába. Elképzelhető, hogy
pozitív lépéseket tesz az integráció irányába, vagy ellenkezőleg, az új
iskolaigazgató kedvezőtlen változásokat hozhat a roma gyerekek helyzetében.
Ennek megfelelően fontos ellenőrizni, hogy történt-e változás az igazgató
személyében, és ha igen, akkor célszerű minél előbb találkozni vele, hogy
hozzáállását, terveit megismerjük.
3. Önkéntes deszegregáció
Nem példátlan az sem, hogy az alperes a per vagy más jogi eljárás nyomására a
bíróság/hatóság döntését be nem várva önként lép a deszegregáció útjára. Ezt
történt a győri iskolaügyben, vagy akár Nyíregyháza. Győr önkormányzata
például még a perfolyamán tiltotta meg a szegregált iskolában új első osztályok
indítását. Sajnos azonban a jogerős ítéletet követően- miután ennek ellenére is
elmarasztalta a Legfelsőbb Bíróság az önkormányzatot, folytatták a beiskolázást a
roma többségű iskolába. Az (eredeti) nyíregyházi szegregációs perben
ítélethozatalra sem került sor, mert a CFCF visszavont keresetét azt követően,
hogy még az elsőfokú eljárás alatt döntött az önkormányzat a szegregált, 13. sz.
általános iskola bezárásáról és a roma gyerekek iskolabusszal történő
integrációjáról. Sajnos Nyíregyháza esetében sem született hosszú távú megoldás,
ugyanis 4 évvel később az új polgármester véget vetetett e folyamatnak és az
egyházat kérte fel új iskolanyitásra a telepi iskolaépületben.
4. Jogszabályváltozás
A folyamatban lévő ügyünket érintheti a köznevelési vagy az anti-diszkriminációs
törvény módosítása is. Amennyiben úgy látjuk, hogy a jogszabály módosítás a
jelenlegi alapjogi védelmet csökkenti, vagy puhítja az iskolai szegregáció tilalmát,
akkor fontolóra kell venni a jogszabály-javaslattal, vagy már elfogadott
jogszabállyal szembeni fellépés lehetőségeit. Szervezhetünk figyelem felhívó
kampányt, amelynek keretében felszólíthatjuk a parlamenti képviselőket, hogy ne
szavazzák meg a módosítást, végső soron pedig az Alkotmánybíróság elé is
vihetjük az ügyet (köztársasági elnök, az ombudsman vagy egy folyamatban lévő
per útján). Mindezek mellett persze a módosítást vagy annak szándékát
jelezhetjük az Európai Bizottságnak arra hivatkozással, hogy az ellentétes többek
között a Faji Egyenlőségi Irányelvvel.
5. Új helyi roma vezető
Egy új roma nemzetiségi önkormányzat vagy elnöke megválasztása ugyancsak
befolyásolhatja az eljárást. Fontos, hogy mielőbb vegyük fel a kapcsolatot az
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RNÖ-vel, tájékoztassuk őt munkánkról és hívjuk fel figyelmét, illetve
magyarázzuk el számára, hogy milyen káros következményekkel jár a szegregált
oktatás, illetve milyen előnyei vannak a deszegregációnak.
6. Támogatások/projektek
Az uniós, de más támogatások sem használhatók arra, hogy a fennálló iskolai
szegregációt konzerválják, vagy megerősítsék. Amennyiben az iskola mégis olyan
támogatásban részesül, amely ezt célozza, vagy ehhez vezet, tüzetesen ki kell
vizsgálni a pályázati támogatás célját és felhasználását, hogy kiderüljön, a
támogatást jogszerűen vette-e fel és használta-e az intézmény.
7. „White flight”- többségi gyerekek kimenekítése
Előfordulhat, hogy időközben megváltozik az iskola tanulóinak összetétel az ún.
„white flight” jelenség következtében, amelyet magyarra fordítva talán a többségi
gyerekek kimenekítéseként is nevezhetünk. Ennek lényege, hogy a nem roma
szülők átíratják gyerekeiket a romák által is látogatott iskolákból. Hasonló
jelenséget tapasztaltunk Gyöngyöspatán, ahol a nem roma gyerekek
elvándorlására azt követően került nagyobb volumenben sor, miután eljárás indult
az iskolai szegregációval szemben. Az elvándorlás és az „elcigányosodás”
következtében hatékony deszegregációs intézkedésre már csak a nem roma
gyerekeket fogadó intézmények bevonásával van lehetőség foganatosítani.
1.4. A szegregációval szembeni fellépés
Amennyiben a tényfeltárásunk eredménye azt mutatja, hogy az adott iskolában
jogellenesen különítik el a roma gyerekeket és az ügy békés rendezésére tett egyezségi
kísérlet sem járt eredménnyel, a szegregációval szemben fel kell lépni, azt jelenteni kell a
megfelelő hatóság/bíróság irányába.
Magyarországon több olyan fórum is van, ahová fordulhatunk az iskolai
szegregáció kivizsgálása, illetve megfelelő jogkövetkezmények kiszabása érdekében:
• Az osztályok és iskolák közötti szegregációt jelenthetjük az iskola
fenntartójának, illetve az oktatásért felelős minisztériumnak;
• Az osztályok és iskolák közötti szegregációt jelenthetjük az Egyenlő
Bánásmód Hatóságnak;
• Az osztályok és iskolák közötti szegregációt, illetve a roma gyerekek
indokolatlan fogyatékossá minősítését polgári bíróság elé vihetjük
(személyiségi jogi per);
•
Az osztályok és iskolák közötti szegregációt, illetve a roma gyerekek
indokolatlan fogyatékossá minősítését jelenthetjük az Alapvető Jogok
Biztosának (ombudsman).
1. Hova forduljunk iskolai szegregáció esetén?
JOGORVOSLAT

PRO

KONTRA
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Intézményvezető

Egyenlő Bánásmód
Hatóság

nincs

nem hatékony

nem kötelező a jogi
képviselet
közérdekű
igényérvényesítés
lehetősége
gyors, kevésbé formális
eljárás
a határozat bírósági
felülvizsgálatának
lehetősége
a tárgyalást a kérelmező
lakóhelyén tartják
nincs eljárási költség,
kivéve rosszhiszemű eljárás
esetén

közigazgatási
bírósághoz vizsgálja
felül az EBH
határozatait
nincs lehetőség előzetes
döntéshozatali eljárásra
az Európai Unió
Bírósága előtt

Polgári bíróság
(személyiségi jogi per)

előzetes döntéshozatali
eljárás lehetősége az
Európai Unió Bírósága előtt
Alkotmánybírósághoz
fordulás lehetősége a
jogerős ítélettel szemben

Pervesztesség esetén
perköltség viselés
elhúzódó eljárás
ítélőtáblai eljárástól
kezdve kötelező jogi
képviselet

Ombudsman (Alapvető
Jogok Biztosa)

nem kötelező a jogi
képviselet
nincs eljárási költség
rövidebb, kevésbé formális
eljárás
szakmaiság
Alkotmánybírósághoz
kerülhet az ügy

bírói út kizárt
korlátozott hatáskör

2. A panasz /kereset összeállítása
A panasz/kereset tartalmazza a következőket:
TÉNYÁLLÁS: Hivatalos okiratok, a tényfeltáró terepmunka, tanúvallomások,
szociológiai tanulmányok, szakértői vélemények, stb. alapján megállapított
tényállás.
A kérelem ezen részében világos képet kell adnunk az iskoláról, fenntartójáról, a
roma közösségről, a tanulói összetételről és a szegregáció okairól. A
tényállásban szereplő információk alapján láthatóvá kell válnia, miért jogellenes
az elkülönítés, milyen okok vezettek kialakulásához és ki a felelős érte,legyen
bár aktív magatartásban, vagy passzív, mulasztásban megnyilvánuló felelősség.
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A KÉRELEM: tartalmazza a megsértett jogokat (jogszabályokat) és határozott
kérelmet a jogorvoslatra.
A panasznak ebben a részében kell meghatározni, hogy a tényállásban felsorolt
körülmények milyen jogsérelmeket eredményeztek, és hogy azok orvoslása
érdekében milyen jogorvoslatot tartunk a megfelelőnek: pl. eltiltás a további
jogsértéstől, kötelezés a jogsértés megszüntetésére, kártérítés, stb.
RELEVÁNS JOGSZABÁLYI HÁTTÉR ÉS ESETJOG: az adott tényállás és jogsértés
szempontjából releváns jogszabályi rendelkezések megjelölése, irányadó bírói
gyakorlat felvázolása.
Ebben a részben hivatkozni kell mind a hazai, mind a nemzetközi jogi háttérre,
illetve a hazai és nemzetközi bíróságok (emberi jogi szervek) által kialakított
gyakorlatra, jogelvekre.
ELJÁRÁSI KÉRDÉSEK: az eljárásra vonatkozó jogi háttér
Ebben a részben kell megjelölni, hogy milyen további bizonyítékok beszerzését
indítványozzuk: kiket szeretnénk tanúként meghallgattatni, milyen okirati
bizonyítékok beszerzése szükséges, szakértő kirendelésére is javaslatot tehetünk,
stb.
3. A szegregáció miatt előterjesztett panasszal szemben támasztott
legfontosabb követelmények, alapelvek
Alaposság
A kérelmezőnek a panasz vagy kérelem benyújtása előtt minden szükséges
információt be kell szerezni, éppen ezért az eljárás megindítását mindig egy alapos
tényfeltáró munkának kell megelőzni, amely során az ügyben érintett minden szereplőtől
be kell szerezni a szükséges információkat. Meg kell hallgatni az iskola igazgatót, az
iskola fenntartóját, a szegregált tanulók szüleit, és álláspontjukat meg kell jeleníteni az
eljárást kezdeményező beadványban.
Egyezségkötésre törekvés
Mielőtt bíróság vagy az EBH elé vinnénk az ügyet, tanácsos megkísérelni az
egyezségkötést, és a deszegregációhoz szükséges szakmai segítség felajánlását
Roma szülők bevonása
Az eljárás indítás előtt fontos kikérni a roma szülők és gyerekeik véleményét is.
Természetesen előfordulhat, hogy jó néhány helyi roma szülő támogatja a szegregált
iskola megmaradását. Ebben az esetben utána kell járni, hogy miért támogatják az iskolát,
mik az indokaik (pl. a lakóhely közelsége, a többségi iskolákkal kapcsolatos negatív
tapasztalat, tandíj, stb.).
4. Egyéni kérelem vagy közérdekű igényérvényesítés?
Az iskolai szegregáció miatt benyújtott panasz egyrészt fókuszálhat konkrétan
meghatározható személyeket ért jogsérelemre, másrészt konkrét érintet nélküli, ún.
közérdekű kérelem is lehet. Míg az előbbi esetben az érintett személy eljárásban való
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részvétele kötelező, az utóbbi esetben a közérdeket érvényesítő civil szervezeten kívül
nem kell az érintett személynek perben állnia.
Így közérdekű igényérvényesítés esetén a szegregált roma gyerekek, illetve
szüleik nem peres felek/ügyfelek, ezeket a jogokat az eljárást kezdeményező szervezet
gyakorolja. A Faji Egyenlőségi Irányelv 7 cikk (2) bekezdése kötelezi a tagállaokat, hogy
a diszkrimináció áldozatainak érdekében fellépő civil szervezetek számára biztosítsanak
perképességet a bírósági vagy közigazgatási eljárásokban. 137 Mindössze néhány
tagállamban van arra lehetőség, hogy a civilszervezetek, vagy az egyenlő bánsámód
hatóságok a közérdek védelmében, konkrét meghatalmazás nélkül indítsanak eljárásokat.
Másrészről egyébként úgy tűnik, a tagállamok sokkal inkább lehetővé teszik a civil
szervezetek számára fellépési lehetőséget a fogyatékkal élők képviseletében. 138
Az Ebktv. alapján a civil szervezetek közérdekű igényérvényesítőként léphetnek
fel, amennyiben a hátrányos megkülönböztetés vagy annak közvetlen veszélye a
személyiség lényegi vonásán alapul és az pontosan meg nem határozható számú személyt
érint.
5. A szegregációs ügy megindításához szükséges alapvető információk
A következő táblázatban azokat a minimális információkat, adatokat soroltuk fel,
amelyek beszerzése szükséges az iskolai szegregáció miatt indult eljárás megindításához,,
s amelyeknek az ilyen panaszban/kérelemben is szerepelniük kell. A szegregáció
dokumentálása, vagyis a tényfeltárás során elsősorban ezekre a kérdésekre kell választ
kapni.
Szegregációs ügyben szükséges információk
Kérdések
Válaszok

3. Kivel szemben

az iskola, a fenntartó, helyi önkormányzat,
hatóság, kormány/minisztérium
létrehozott/
fenntartott
szegregált
osztályokat/csoportokat/iskolaépületet/iskolát
X település roma lakossága

4.Mikor

év/hó/nap óta

5. Hol

mely településen, iskolában, tankerületben

6. Hogyan?

pl. a roma tanulókat a c. osztályokba
iskolázták be, stb.

7. Mi a jogsértés következménye,
eredménye?

„megalázva éreztük magunkat”, alacsonyabb
minőségi oktatás, szerény tárgyi feltételek,
stb.
az iskola, fenntartója, stb.

1. Ki
2. Mit tett

8. Ki a felelős a jogsértésért?

137

Faji egyenlőségi irányelv, §.7 (2), elérhető: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:HTML
138
Mark Bell, Janet Cormack , Developing Anti-Discrimination Law in Europe: The 25 EU Member States
Compared (2005), 55-57. o. , elérhető: http://www.migpolgroup.com/publications_detail.php?id=169
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9.
Ki
volt
szemtanúja
a
jogsértésnek, ki halotta, ki tudja
tanúsítani a jogsértést?
10.
Rendelkezésre
állnak
a
keresetet alátámasztó statisztikai
adatok,
okiratok,
szakértői
vélemények?
11. Mi a sérelmet szenvedett
személyek védett tulajdonsága? A
védett
tulajdonság
tényleges
(valós), vélt, kapcsolatos vagy
többszörös?
12. Ki(k) a sérelmet szenvedett
személyekkel
összehasonlítható
helyzetben lévő személy vagy
csoport?
13. Az ügy az anti-diszkriminációs
nemzeti jog hatálya alá tartozik-e?

pl. szülők, helyi roma vezető
igen/nem

pl. fajhoz vagy nemzetiséghez tartozás, vélt
vagy valós, nemzetiség és társadalmi
származás
többségi gyermekek párhuzamos osztályban,
iskolában, iskolaépületben
igen/nem

6. Az iskolai szegregáció jelentése a fenntartónak
2013. január 1-jétől a köznevelési intézmények (általános és középiskolák)
fenntartói jogát a Magyar Állam egy központi hivatal- a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ- útján gyakorolja. Az államosítás következtében a KLIK felel a köznevelési
intézményekben folyó jogellenes elkülönítés minden formájáért.
Az államosítás másik következménye, hogy az iskolai szegregációs panaszokat az
állami fenntartó elsőként belső vizsgálatot lefolytatva vizsgálhat ki. A CFCF 2013-ban
már tesztelte is az új panasztételi mechanizmust, amikor formális kérelemmel fordult a
KLIK elnökéhez a kaposvári Pécsi utcai iskolában folyó szegregált oktatás kivizsgálása
miatt. A KLIK azonban nem vizsgálta ki az ügyet, soha nem hozott határozatot az
ügyben, Ebből következően a CFCF meggyőződése szerint az iskolai szegregációs
ügyeknek nem hatékony jogorvoslati fóruma a KLIK.
7. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság előtti eljárás
Az EBH, mint a diszkriminációs panaszok kivizsgálására létrejött közigazgatási
hatóság minden, az Ebktv-ben foglalt védett tulajdonság alapján történt hátrányos
megkülönböztetés esetén eljárhat.
Az EBH egy kvázi-bírói szerv, amely a következő jogkövetkezményeket
alkalmazhatja (egyszerre többet is) a hátrányos megkülönböztetés megállapítása esetén:
• elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését,
• megtilthatja a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását,
• elrendelheti a jogerős határozatának - a jogsértő nyilvános adatainak kivételével
személyazonosításra alkalmatlan módon - nyilvános közzétételét,
• bírságot szabhat ki,
• külön törvényben meghatározott jogkövetkezményt alkalmazhat.
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Az EBH határozatával szemben bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető, a
közigazgatási perben kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. közigazgatási bíróság ítéletével szemben rendes
jogorvoslatnak nincs helye, de a döntéssel szemben a Kúriához felülvizsgálati kérelem
nyújtható be. Az EBH honlapjáról letölthető a kérelem minta:
http://www.egyenlobanasmod.hu/urlap/urlap.pdf
8. Az osztályok, illetve az iskolák közötti szegregáció és a roma gyerekek
indokolatlan fogyatékossá minősítése miatt indítható személyiségi jogi perek
Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése személyiségi jogsérelem is
egyben, ezért polgári bíróságokhoz benyújtott keresettel kérhető a jogsértés
megállapítása, illetve annak megszüntetése és más jogkövetkezmények.
9. Eljárás az Alapvető Jogok Biztosa előtt az osztályok, illetve az iskolák
közötti szegregáció és a roma gyerekek indokolatlan fogyatékossá minősítése miatt
Alapvető Jogok Biztosáról szóló 2011. évi CXI törvény rendelkezik az
ombudsman mandátumáról, feladatairól és hatásköréről. 139 Az ombudsman hivatalból,
illetve kérelemre folytat le vizsgálatot az alapvető jogok megsértése esetén. Tekintettel
arra, hogy a diszkrimináció tilalma alkotmányos követelmény, az ombudsman az egyenlő
bánásmód követelményének megsértése esetén is eljárhat.
1.5. Etnikai adatgyűjtés és kezelés
Az összesített etnikai adatok sokszor nélkülözhetetlenek a kereset
alátámasztásához. A jogalkalmazásban tapasztalt ellentmondások feloldása érdekében
közös jelentésben kínált fel megoldásokat a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok
országgyűlési biztosa és az adatvédelmi biztos az etnikai adatok kezeléséhez. 140
Az biztosok hangsúlyozták, hogy a diszkriminációs élethelyzetekben, az ezeken
alapuló jogviszonyokban nem az identitás, hanem a származás külső percepciója a fontos:
mindazon jegyek, amelyek alapján valaki – identitásától – függetlenül ténylegesen vagy a
külvilág szemében tartozik valamely kisebbséghez. A biztosok az etnikai adatok
gyűjtésére és kezelésére útmutatóval szolgának a rasszista indíttatású bűncselekmények, a
megerősítő intézkedésekre jogosultak, a diszkriminációs ügyek vizsgálatához, illetve a
nemzetiségi politikában érintett személyek számára.
A kisebbségi és az adatvédelmi ombudsman által a percepción alapuló etnikai
adatgyűjtéshez kialakított módszertan
A biztosok a származás percepciójának megállapításához kapcsolódó objektív
szempontrendszert dolgoztak ki, olyan első és másodlagos szempontokat lefektetésével,
amelyek alapján egy személy valamely kisebbséghez tartozónak tételezhető fel a
139

2011. évi CXI törvény az Alapvető Jogok Biztosáról

140

A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa és az adatvédelmi biztos közös jelentése az
etnikai adatok kezeléséről szóló vizsgálat megállapításairól
http://kisebbsegiombudsman.hu/data/files/158627216.pdf
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diszkrimináció vagy gyűlölet-bűncselekmények esetén eljáró jogalkalmazó szervek által.
A biztosok javaslata szerint ha egy adott személy a biztosok által kidolgozott objektív
szempontrendszer alapján legalább két elsődleges szempontnak megfelel, akkor az adott
kisebbséghez tartozónak kell tekinteni. Az ún. másodlagos szempontoknak pedig akkor
lesz szerepe, ha csak egy elsődleges szempont teljesül, s így a másodlagos jellemzők
kiegészítő szempontokként értékelhetők.
ELSŐDLEGES SZEMPONTOK:
1. Elsődleges szempontok:
2. Bőrszín,
3. Népi ruházat, egyéb külső jegyek,
4. Az adott kisebbségre jellemző, körükben elterjedt vezetéknév, keresztnév,
5. Szülők neve, szülők származása,
6. Lakóhely (telepszerű lakókörnyezet vagy közismerten kisebbségek által lakott
településrész),
7. Kisebbség tagjaként való ismertség,
8. Kommunikáció, nyelvhasználat, akcentus.
MÁSODLAGOS SZEMPONTOK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szociális helyzet,
Iskolai végzettség,
Családmodell,
Munkahelyi státusz,
Vallásra utaló jel vagy magatartás,
Szociális ellátásokban való részesedés,
Foglalkozás.

A biztosok által kialakított módszertan az iskolai szegregációs ügyekben is
használható. A jogalkalmazó szervek e módszertan segítségével mérhetik, hogy egy adott
intézkedés vagy gyakorlat, amely személyek nagyobb csoportját érintik milyen hatással
járnak egy percipiált etnikumra.
A gyakorlatban az ombudsmanok, amikor iskolai szegregációs ügyeket
vizsgálnak, elsőként a helyi roma vezetővel veszik fel kapcsolatot, hogy információt
gyűjtsenek a helyben szokásos roma vezetéknevekről, a romák által lakott
településrészről és utcák elnevezéséről, valamint hogy a cigányság helyben milyen
nyelvet használ. A következő lépés pedig az iskola osztályainak megtekintése, valamint a
tanulók névsorának megvizsgálása. A tanulók listájának tartalmaznia kell a tanulók nevét,
lakóhelyét, édesanyjuk nevét és utalást a HHH státuszukra. A helyi roma vezetővel együtt
így a biztos munkatársai a lista alapján állapítják meg az adott osztályon belül a romának
percipiált tanulók arányát.
A hajdúhadházi szegregációs perben a bíróság közoktatási szakértőt rendelt ki
annak érdekében, hogy a szakértő iskolai szintű etnikai adatokat gyűjtsön a helyi cigány
kisebbségi önkormányzat képviselőinek együttműködésével. A roma tanulók (vélt)
származását a szakértő a kisebbségi önkormányzat percepciója és a tanulók lakóhelye
alapján állapította meg. A CKÖ képviselői a roma tanulók számát illetően adatokat
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szolgáltattak iskolai épület és osztály szintű bontásban a szakértő számára. Ha a CKÖ
képviselői között véleménykülönbség mutatkozott egy adott gyermek származását
illetően, a gyermeket nem romaként számolták. A szakértő a bíróság számára osztály,
iskolai épület és iskola szintű adatokat szolgáltatott – a CKÖ képviselőinek aláírásával- a
roma gyerekek számát és arányát illetően.
A gyöngyöspatai ombudsmani jelentés
A kisebbségi ombudsman a 2011 márciusában történt gyöngyöspatai események
és hasonló jelenségek veszélyeiről szóló jelentésében a fenti szempontrendszertől
némileg eltérő, az iskolai szegregációs ügyek vizsgálata során alkalmazandó súlyozott
szempontrendszert alkalmazta a tanulók percipiált roma származásának
megállapítására. 141
A jelentés szerint elsődleges szempontként értékelendő a tanuló és az édesanyja
vezetékneve. A helyben szokásos cigány vezetéknevek megállapításához a CKÖ
nyilatkozatát, vagy ennek hiányában a helyi roma vezető nyilatkozatát veszi figyelembe.
Másodlagos szempontként kell értékelni a tanuló halmozottan hátrányos helyzetét. A
kisebbségi biztos tapasztalata alapján ugyanis „a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultság és a szülők alacsony – legfeljebb az iskola nyolc évfolyamát
jelentő- iskolai végzettsége együttes feltételként fennállása a cigány társadalmi rétegre
sokkal inkább jellemző, mint a magyar társadalom más szegmensére, így a cigányok
kimutatásának többnyire helytálló mutatójaként használható”. Harmadlagos súlyt kell
kapnia a tanuló lakcímének, majd negyedleges súlyozási szempontként értékelendő a
tanuló hátrányos helyzete és keresztneve a cigányság jellemző szociális viszonyai és a
cigányság sajátos névadási szokásai miatt.
A kisebbségi biztos munkatársai végigjártak valamennyi iskolai osztályt és
feljegyezték, hogy adott osztályban a saját percepcióik szerint hány roma gyereket láttak.
Ezt követően a kisebbségi biztos egy olyan listát kért az iskola igazgatójától, amely
tartalmazta a tanulók és szüleik nevét, lakóhelyét és halmozottan hátrányos helyzetét. A
kisebbségi biztos az alábbi táblázatban rögzítette a fenti adatokat:
Percepción alapuló etnikai adatok a gyöngyöspatai iskolaügyben
Osztály

1.a.
1.b.+4.b.
2.a.
2.b.
3.a.
3.b.
4.a.
5.a.

Tanulólétszám

16
8+4
18
9
19
11
19
15

Sajátos
nevelési
igényű
tanulók

HH/HHH

3
7+0
0
4
1
4
2
0

5/4
1/7+0/3
5/2
2/6
8/1
2/7
6/5
3/8

Roma tanulók száma
Ombudsmani
munkatársak
percepciója
szerint

6-7
10-12
0
6
1-3
7-10
1-3
5-7

A súlyozott
szempontrendszer
szerint

7=44%
12=100%
1=6%
9=100%
3=16%
11=100%
5=26%
5= 33%

141
Jelentés a 2011 márciusában történt gyöngyöspatai események és hasonló jelenségek veszélyeiről
(gyöngyöspatai jelentés) http://www.kisebbsegiombudsman.hu/data/files/203198066.pdf
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5.b
6.a.
6.b-7.b.
7.a.
8.a.
5-6-7-8.c.

13
18
6+9
16
14
4+2+2+2

6
2
5+3
1
1
4+2+2+2

3/10
5/5
2/3+0/9
5/5
1/3
0/3+1/1+0/2+1/1

10-12
4-5
15
3-6
3
9-10

13=100%
6=33%
15=94%
6=38%
3=21%
9=90%

A fenti táblázatból megállapítható, hogy a b. és c osztályokban a roma tanulók
felülreprezentáltak, ráadásul néhány osztály homogén cigány osztályként működik.
A kisebbségi biztos által kialakított módszer nem sérti a tanulók személyiségi
és személyes adatok védelméhez fűződő jogát, hiszen a statisztika anonim és nem
tartalmazott valós, csupán percepción alapuló vélt etnikai adatokat. Az adatvédelmi
szabályok pusztán a konkrét személlyel összefüggésbe hozható adatokat védik és kötik
kezelésüket szigorú feltételekhez.
Miután az kisebbségi biztos nyilvánosságra hozta a gyöngyöspatai ügyben
született jelentését, a CFCF közérdekű igényérvényesítés keretében polgári peres eljárást
indított a Gyöngyöspata Önkormányzatával és az általános iskolával szemben osztályok
között megvalósuló jogellenes elkülönítés miatt. Az első fokon eljáró Egri Törvényszék
ítéletét a kisebbségi biztos jelentésére alapította.
A halmozottan hátrányos helyzet
A halmozottan hátrányos helyzet 2002-es megalkotásának eredeti céljai közé
tartozott a roma gyerekek elérése, integrációs programok haszonélvezői körének
meghatározása. Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, akinek szülei legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkeznek, s akik jogosultak a a gyermekvédelmi
kedvezményre, vagyis alacsony jövedelmi szintű családból érkeznek. E kategóriába
tartoznak az állami gondozásba vett gyermekek is.
Ahhoz, hogy egy tanuló hivatalosan is halmozottan hátrányos helyzetűnek
minősüljön, szükséges, hogy szülője a helyi önkormányzat jegyzője előtt nyilatkozatot
tegyen iskolai végzettségéről. A nyilatkozattétel önkéntes.
A szociológiai kutatások megerősítették, hogy a tartós, mélyszegénységben élő
emberek csak egy része roma Magyarországon, azonban az alacsony iskolázottság és a
rossz anyagi körülmények együttesen a roma családok jelentős részére igaz. Ebből
következően a halmozottan hátrányos helyzet egy fontos és hasznos eszköz lehet ahhoz,
hogy az integrációt szolgáló támogatások és a nemzetiségi nyelvi programok etnikumtól
függetlenül elérjék a legrászorulóbb családokat, azzal együtt, hogy ez a definíció a roma
gyerekek jelentős többségét is egyúttal lefedi. Ebből következően a magyar közoktatási
integrációs programok a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai elkülönítésének
megszüntetését célozták. Ezzel a közoktatás politika figyelmen kívül hagyta a rom
gyereke iskolai elkülönítésének etnikai aspektusát.
Vizsgálati módszertan
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Ha a jogalkalmazó szervek nem rendelkeznek megfelelő módszertannal a
szegregációs ügyek vizsgálatára, akkor eljárásuk hatékonysága kérdőjeleződik meg. Az
ombudsmanok által az etnikai adatok gyűjtésére kidolgozott módszertan csak egy, a
szegregációs ügyek hatékony vizsgálatához kapcsolódó kérdést rendez.
A CFCF, főként a kisebbségi ombudsman gyakorlatára, valamint a hajdúhadházi
szegregációs ügyben felkért közoktatási szakértő módszerére és saját tapasztalataira
alapítva kidolgozott- eredetileg a kormányhivatalok számára egy vizsgálati protokollt. A
vizsgálati protokoll 8 lépésben foglalja össze az általános iskolák, fenntartók törvényes
működését ellenőrző hatóságok számára az etnikai alapú szegregáció feltárásához
szükséges eljárási teendőket és az adott lépések során beszerezhető bizonyítékokat. A
CFCF az alábbi vizsgálati módszertant az Emberi Erőforrások Minisztériumával, a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal és a KLIK-kel szembeni közérdekű
perében előkészítő iratként csatolta be, kérve a bíróságtól, hogy kötelezze az alpereseket
a vizsgálati módszertan alkalmazására
Vizsgálati módszertan
Lépések

Az egyes lépések során megszerzett bizonyítékok

1.
Ellenőrzési
program
összeállítása
a
szociológiai
értelemben
szegregált
általános
iskolák/fenntartóik
ellenőrzéséhez
2.
Előzetes
tájékozódás
a
településről.

Az iskolák közötti szegregációt célzó ellenőrzéseihez kapcsolódó ellenőrzési program
összeállításakor, elsősorban pedig az iskolák kiválasztásánál figyelembe kell venni az
oktatási tárca megrendelésére készült szociológiai kutatásoknak az eredményeit. E
körben kiemelt jelentőséggel bír a korábbi Oktatási Minisztérium megrendelésére Havas
Gábor 2010-ben készült kutatása „Szegregáció a roma tanulók általános iskolai
oktatásában”.

3.
Kapcsolatfelvétel
a
helyi
roma
nemzetiségi
önkormányzattal
és
közmeghallgatás
szervezése

- az RNÖ vagy informális roma vezető meghallgatása
- közmeghallgatás összehívás a roma szülők meghallgatása érdekében

- a település oktatási és demográfiai helyzetére vonatkozó szociológiai és pedagógiai
tanulmányok (IVS, közoktatási esélyegyenlőségi terv, anti-szegregációs terv,
közoktatási esélyegyenlőségi terv, helyi esélyegyenlőségi program)
- általános iskolák és az önkormányzat honlapján rendelkezésre álló adatok áttekintése
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Megállapítások

- a településen működő
állami és nem állami
oktatási
intézmények
feltérképezése
- a helyi roma nemzetiségi
önkormányzat vagy roma
civil szervezet azonosítása
- hivatalos adatok a roma
gyerekek iskolai arányára
vonatkozóan
- A helyi önkormányzat
rendelkezik
közoktatási
esélyegyenlőségi
intézkedési tervvel, az
tartalmaz adatokat a roma
kisebbség iskolai arányára
nézve, vagy rendelkezik-e
deszegregációs
intézkedésekről?
- Melyik iskolában folyik
roma nemzetiségi oktatás?
Hány fős a helyi roma
közösség, ezen belül kb.
hány
fő
általános
iskoláskorú
cigány
gyermek
tanul
a
településen?
Milyen arányú az oláh
cigány, romungró vagy
beás cigány közösség?
Melyek
a
helyben

szokásos roma vezeték- és
keresztnevek?
Működik a településen
cigányiskola,
hogyan
oszlik meg a roma tanulók
aránya a település egyes
általános iskoláiban?
Van-e a településen roma
nemzetiségi
oktatást
nyújtó intézmény?
Van
a
településen
cigánytelep
vagy
cigánysor, ha igen, az
mely utcákat öleli fel
(helyi cigányság által
lakott
településrész
azonosítása
4. A település
általános
iskoláinak
megkeresése, ill.
felhívása
nyilatkozattételre
a roma tanulók
iskolai arányának
megállapítása
érdekében.
5. A szegregált
iskola/iskolák
azonosítása

Okirati bizonyítékok beszerzése a település általános iskoláitól hogy
megbecsülhető legyen az egyes iskolák roma tanulóinak száma. A kisebbségi biztos
által kialakított súlyozott szempontrendszer alkalmazásához szükséges adatok
(osztályonkénti bontásban):

6.
Helyszíni
szemle tartása a
szegregáltként
valószínűsített
iskolában

- a helyi roma vezető/RNÖ képviselőjével helyszíni szemle tartása szegregáltként
azonosított iskolákban.
- a szemlét végző személy minden osztály meglátogatása után feljegyzi becsléseit a
megtekintett osztályok roma tanulói arányáról
- szemlét végző személy saját percepcióin, illetve a súlyozott szempontrendszer
alkalmazásával becsült roma tanulói arányokat az alábbi táblázatban rögzíti

a) tanuló neve
b) anyja neve
c) lakcíme
d) HH/HHH státusza
e) SNI/BTM státusza
Az
iskolaigazgatótól
kapott adatok és az RNÖ
tájékoztatása alapján az
ombudsman
súlyozott
szempontrendszerét
alkalmazva megbecsülhető
a roma tanulók száma.
Az
így
megállapított
arányszámok
összevethetőek
a
szociológiai kutatásokban
és az RNÖ tagjai által
előrevetített
eredményekkel.
- roma tanulók osztályon
belüli
arányának
meghatározása a tanulók
külső rasszjegyei alapján
- a táblázat kitöltése a
roma vezető segítségével

Osztály Osztály
Létszám SNI HH
Roma tanulók száma Roma
fizikai
/HHH
tanulók
Percepció Súlyozott
elhelyezés
aránya
alapján
szempontok
(épület,
(súlyozott
(jelenlévő
épületrész,
szempontok+
tanulók)
emelet,
percepciók
stb.)
alapján)
7. A fenntartó
nyilatkoztatása a
szegregáció
okairól.

Amennyiben a 6. lépés alapján az állapítható meg, hogy osztályok vagy iskolák között
jelentős eltérés tapasztalható a roma tanulók arányát illetően fel kell hívni az iskolát
(osztályok közötti szegregáció esetén), illetve a fenntartót (valamennyi szegregációs
gyakorlat esetén) az elkülönítés indokainak tisztázására.

8. A vizsgálat
megállapításai,

Szükség esetén közoktatási szakértő bevonása a deszegregációs intézkedések
tervezéséhez.
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Az iskola/fenntartó által a
szegregáció
okaként
előadott
indokok
összevetése az Ebktv. 28.
§-ában foglalt lehetséges
kimentési indokokkal.

döntéshozatal

IV. JAVASLATOK AZ ISKOLAI SZEGREGÁCIÓ MEGELŐZÉSÉRE ÉS LEKÜZDÉSÉRE
A nemzetközi és európai emberi jogi standardok szerint az államok kötelesek
minden gyermek- köztük a roma tanulók- oktatáshoz való jogának érvényesítését
figyelembe véve kötelesek jogszabályokat alkotni, szakpolitikákat kidolgozni s ehhez
pénzügyi és személyi erőforrást allokálni. Ennek érdekében a kormányoknak el kell
kötelezniük magukat a mindenki számára elérhető alapfokú oktatás biztosítása mellett.
Hogy a roma gyerekek et érintő korlátokat lebontsák, véget kell vetniük
szegregációjuknak és hatékonyan elő kell mozdítaniuk befogadásukat.
AZ INKLÚZIÓ ELŐMOZDÍTÁSA AZ OKTATÁS TERÜLETÉN
A roma gyerekek iskolai inklúziója elengedhetetlen esélyteremtésükhöz. A helyi
oktatási szereplőknek biztosítaniuk kell, hogy az iskolai osztályokban kiegyenlített
legyen a roma tanulók aránya. Ez többet jelent annál az osztályokon belüli számuk
meghatározásánál, emellett olyan oktatási rendszer kialakítása szükséges a gyermekek
mindenek feletti érdekét érvényesíti, elismeri, hogy az oktatási rendszernek kell a
gyermekek igényeihez igazodnia. Az inklúziót előmozdító és a szegregációval szemben
fellépő, átfogó szakpolitikai irány alkalmazása szükséges az oktatási döntéshozók
részéről. Definiálni kell a szegregációt és a deszegregációt, az inklúziót és konkrét
célokat kell kitűzni és a célok eléréshez alkalmas intézkedéseket kell rendelni.
A SZEGREGÁCIÓVAL SZEMBENI ÁTFOGÓ INTÉZKEDÉSEK 142
A kormányzatnak és az oktatásért felelős szerveinek fel kell ismerniük az iskolai
szegregáció problémáját és ellene hatékony fellépést kell tanúsítaniuk. Először is az
iskolai szegregáció felszámolására irányuló átfogó intézkedésekre van szükség. A romák
inklúziójának elengedhetetlen feltétele az iskolák deszegregációja. A deszegregáció véget
vett a fizikai elkülönítésnek és olyan körülményeket teremt, amelyben minden gyermek
hozzáférése biztosított ugyanazon az iskolákhoz vagy osztályok.
•
•
•
•

A kormányzatnak és az oktatásért felelős szerveinek hosszú távon el kell
köteleződniük az inkluzív oktatás mellett. Ehhez hozzátartozik:
Akció terv kidolgozása az inklúzió előmozdítására, mely a szegregációhoz
vezető okok alapos analízisén alapul, s tartalmaznia kell a
deszegregációhoz szükséges jogi és adminisztratív eszközöket.
A kormányoknak plusz források biztosításával kell a roma gyerekek
inkluzív oktatását támogatni.
A jogalkotásban is érvényre kell juttatniuk a szegregált oktatás fokozatos
felszámolását és az inkluzív oktatási rend bevezetését. A jogszabályoknak

142

A következő ajánlások az UNICEF által kiadott “A roma gyerekek oktatáshoz való joga” c.
állásfoglalás részét képezik,Genf, UNICEF Regional Office for Central and Eastern Europe and the
Commonwealth of Independent States (CEECIS), 2011, elérhető :www.unicef.org/ceecis .
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•

•

•

meg kell tiltaniuk az etnikai alapú szegregációt. Magyarország ezen
követelmények már eleget tett.
Annak érdekében, hogy az inklúzión alapuló oktatásszervezés a jövőben is
fennmaradjon, a beiskolázással összefüggésben országos információs és
ellenőrzési mechanizmusokat kell kialakítani. Az inklúziót célzó
programok végrehajtását is ellenőrizni és elemezni szükséges. Ezen
elemzések eredményei alapján megállapítható lesz, hogy mely stratégiák
működnek hatékonyan, s melyek azok, amelyek a jövőben elhagyhatók.
Az ilyen jellegű hatásvizsgálat rávilágít azokra a kezdeményezésekre,
amelyek megbuktak. és elősegíti a szakpolitika célkitűzések és források
elosztásának hatékony újragondolását
Megfontolandó a szegregáció monitoringjához megfelelő indikátorok
kidolgozása, amelyek figyelembe veszik az adott régióban a roma és nem
roma lakosság arányát, a roma és nem roma tanulók osztályokon belüli,
valamint a normál tantervű, illetve a speciális iskolákon belüli arányát.
Ahol kivitelezhetetlen az etnikai adatgyűjtés, ott ún. proxyk, mint például
a halmozottan hátrányos helyzet, alkalmazandó a percipiált etnikai
arányok meghatározásához.
A roma családok számára is könnyen hozzáférhető, elérhető panasztételi
mechanizmus kialakítása szükséges annak érdekében, hogy ők maguk is
képesek legyen gyermekik szegregált oktatása, illetve a diszkrimináció
más formáival szembeni fellépésre. 143.

Az iskolák közötti elkülönítés megszüntetése 144
Az önkormányzatok, iskolafenntartók, helyi hatóságok és iskolák kötelesek
fellépni a romák lakóhelyi szegregációjából adódó kirekesztettsége ellen. Intézkedéseik
lehetnek:
•

•

•

Minden helyi iskolafenntartó köteles deszegregáció tervet készíteni és azt
végrehajtani meghatározott határidőn belül a szükséges pénzügyi források
mellett. A terveket a helyi roma és többségi lakossággal való egyeztetés
alapján kell kidolgozni.
Biztosítani kell, hogy addig, amíg a roma gyerekek a szegregált
intézményben tanulnak, az iskolájukat érintő pénzügyi ráfordításoknak,
humán erőforrásnak és a tanárok képesítésének a többségi iskolákkal
összehasonlítható helyzetben kell lennie.
A roma gyerekek szegregátumból a többségi iskolába történő
költséghatékony és hozzáférhető utaztatásához beruházásokat kell
eszközölni.

Kihívást jelenthet, hogy a többségi szülők vonakodhatnak a roma gyerekek
befogadásától. A white flight jelenséggel szemben nehéz fellépni, a probléma megoldása
érdekében a következő szempontokat érdemes szem előtt tartani:
• A fejlesztési támogatásokat a helyi, illetve regionális deszegregációs
tervekhez kell kötni.
143
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•

Biztosítani kell, hogy a fejlesztési támogatások integrációs programokat is
tartalmazzanak: tervezés, iskolabuszoztatás, az oktatási szereplők
kapacitásfejlesztése, a helyett hogy olyan tevékenységeket támogatnánk,
amelyek az oktatási szereplők alapfeladatai közé tartoznak.
A helyi önkormányzatoknak forrásokat kell biztosítaniuk:a) a romákkal
szembeni előítéletek lebontása és sajátos helyzetük megismertetése
érdekében figyelemfelhívó és érzékenyítő programok szervezésére. Egész
települések célcsoportjai lehetnek az érzékenyítésnek, hogy a tolerancia és
a deszegregáció minden területen érvényesülhessen b) – a romák szociokulturális hátrányainak leküzdése érdekében javítani kell a lakhatással, a
egészségüggyel, a foglalkoztatással és a szociális támogatásokkal
kapcsolatos programokat javítani kell. 145.

AZ ISKOLÁN BELÜLI SZEGREGÁCIÓ MEGSZÜNTETÉSE 146
Fel kell lépni a roma gyerekek iskolán belüli elkülönítésével szemben, hogy ne
oktassák őket külön osztályokban tanulási képességeik vagy eredményeik alapján,
könnyített tananyaggal. A többségi gyerekekkel együtt kell tanulniuk, szükség esetén
tanáraik többlettámogatása mellett. Heterogén környezetben kell megszervezni az
oktatást, ahol azonos osztályteremben minden diák együtt dolgozik, integrált és
differenciált módszerekkel, azért, hogy elkerülhető legyen a roma gyerekek külön
iskolákba, osztályokba vagy speciális iskolákba helyezése.” 147 Ennek megfelelően a
következő intézkedések szükségesek:
•
•
•
•
•

•

Be kell illeszteni az inklúzív oktatás követelményét az országos
intézkedési tervbe vagy inklúziós politikába
Az inklúzív oktatási környezethez kell igazítania szakpolitikákat.
A folyamatba be kell vonni a közigazgatást, a roma szülőket és gyerekeket
és az egyéb döntéshozókat.
A többségi osztályokban kell biztosítani a többlet támogatást igénylő roma
tanulók megsegítését.
Az iskolákat rendszeresen ellenőrizni kell, hogy szegregálnak-e, akár
formálisan, akár informálisan. Az ellenőrzésbe be kell vonni a roma
szülőket is, hogy biztosított legyen a rendszer átláthatósága és
ellenőrizhetősége az ő és gyermekeik számára is.
Az átfogó deszegregáció szükségszerűen évekig eltarthat. Éppen ezért
ügyelni kell arra, hogy azokban az iskolákban, ahol magas a roma tanulók
aránya, a deszegregációs célkitűzések megvalósításáig egyidejűleg javítani
kell az oktatás minőségén. 148
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VÉGET KELL VETNI A ROMA GYEREKEK SPECIÁLIS ISKOLÁBA KÜLDÉSÉNEK 149
Sürgősen meg kell vizsgálni, hogy milyen körülmények vezetnek a roma
gyerekek speciális iskolába helyezéséhez. A szakpolitikai célkitűzés az legyen, hogy a
roma gyerekek döntő többsége az iskolakezdéstől a tankötelezettsége teljesítéséig normál
tantervű iskolába járjon. Ehhez felül kell vizsgálni azt az eljárást, amely a roma gyerekek
speciális iskolákban történő elkülönítéséhez vezetett és ki kell küszöbölni azokat az
akadályokat, amelyek most a normál tantervű oktatásuknak gátat szabnak.
A gyakorlatban a következő intézkedések szükségesek e cél eléréséhez:
• Kritikusan kell felülvizsgálni a jelenlegi iskolaérettségi vizsgálati
rendszert, amelynek célja, hogy a gyerekek általános iskolára való
felkészültségét megállapítsa. Ahhoz, hogy a vizsgálat fair és megbízható
legyen, mind a tesztelést végző bizottságok, mind az alkalmazott
szempontok reformot igényelnek, hogy megszüntetésre kerülhessenek a
vizsgálatba épített előítéletek, és hogy figyelembe vegyék a nyelvi,
szocializációs és tapasztalati különbségeket.
• A speciális iskolában tanulók számára biztosított külön támogatásokat
meg kell szüntetni. A fogyatékkal élő gyermekek számára járó pénzügyi
juttatások azzal az eredménnyel járhatnak, hogy a szülők támogatják
gyermekük speciális iskolába helyezését. Éppen ezért rendkívül fontos,
hogy az kormányzat ne nyújtson a szülők számára olyan támogatásokat,
amelyek a szülőket arra késztetik, hogy fogadják el, hogy gyermeküknek a
speciális iskolában könnyített tananyagot oktatnak. Fontos azokban, hogy
az ilyen jellegű intézkedések a szülők választási lehetőségeit bővítsék és
ne korlátozzák azokat, illetve büntessék a szülőket. A kormányoknak meg
kell vizsgálniuk ezeket a támogatási formákat és elemezni kell, hogy a
szülők miért támogatják gyermekük speciális iskolába helyezését. A
vizsgálat eredményétől függően kell megoldási lehetőségeket felvázolni,
amelyek közé tartozhat például az is, hogy ugyanazokat a támogatásokat
biztosítják a normál tantervű és a speciális iskolába kerülő tanulók
számára, illetve ingyenes étkezét biztosítanak s vagy az iskolába utazást
ingyenessé teszik.
• A felülvizsgálat biztosítása. Amennyiben egy tanulót indokolatlanul
helyeztek speciális iskolába, lehetővé kell tenni a gyermek felülvizsgálatát
és áthelyezését normál tantervű iskolába.
•
Az érdekeltek bevonása. Mint miden kezdeményezés sikerességéhez,
a roma gyerekek speciális iskolai arányának csökkentéséhez is szükséges az
érintett szereplők együttműködése és a szükséges források rendelkezésre állása,
világos szakpolitikai elképzelések és iránymutatások megfogalmazása.
Kidolgozhatók olyan intézkedések is, amelyek célja a speciális iskolákban
tanító pedagógusok normál tantervű iskolába integrálása, például azzal a céllal,
hogy ők segítsék a speciális iskolákból áthelyezett tanulók beilleszkedését. A
speciális iskolák át is alakíthatóak a többségi iskolákat segítő intézményekké,
például szakértői tevékenység ellátására. Az önkormányzatoknak és a központi
kormányzatnak azon kell dolgozniuk, hogy a speciális iskolák tanárai az
intézkedéseket követően is rendelkezhessenek majd keresettel. 150.
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