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eliLths meginditisa

Egy 6desanya k6rte segits6gemet az,Eszak-Budapesti Tankertleti I(ozpont fenntartisdban l€v6
Brd^p.rt III. I(eriileti Ovoda, Altal6nos Iskola, Egys6ges Gyogypedagogiai M6dszetani
Int6zm6nybe (a tov6bbiakban: Szell6 EGYI\{I) 16ro ovodaskorri gyermekek 6szi 6s t61i 6vodai
sziinet6nek id6tartamdra biztositott tgyelet megszervez6s6nek el6gtelens6ge miatt.
A panaszos beadviny6ban el6adta, hogy a Szell6 E,GYMI 6vodai r6szleg6t - az iskol6val
azonos id6tartamra - mind az 6szi, mind a t6li sziinet idej6re bezirtlk. Az 6vod6sok szdmLta
ezzel egyrdejrileg a Budapest III. I(eriileti Szent Mik16s Altal6nos Iskola, EG'A{I, I{oll6gium 6s
Gyermekotthont (a tov6bbiakban: Mikl6s t6ri EGYMI) jelolt6k ki igyeletes int6zm6nynek, ahol a
rrll6k k6relme alapjin a gyermekek szilmira gy6gypedag6giai asszisztens r6szv6tel6vel
feliigyeletet biztositottak. A panaszos s6telmezte, hogy a kijelolt tnt6.zm6ny feladatai kozott
6vodai el16t6s nem tal6lhat6, igy sem a tirgyr, sem a szem6lyi felt6telek nem biztositottak a
sztnetekbe n az igyeletet ig6nybe venni k6nytelen 6vod6s gyermekek szimira. A panaszos szerint
a sztil6knek nincs m6s villasztdsi lehet6s6ge a sztinetben az igyelet ig6nybe v6tel6re, k6nytelenek
munka mellett m6sk6nt megoldani gyermekiik feltgyelet6t, ha nem mehetnek szabadsigra.
Tekintettel arra, hogy a panaszbeadvdnyban foglaltak alaplln felmenilt a iogillamisig
elv6vel, a gyermekek v6delemhez 6s gondoskodishoz valo jog6val, valamint a tisztess6ges
eli6r6shoz va16 joggal osszeftigg6 visszdss6g gyanija, az alapvet6 iogok biztos6r5l szolo 207L. 6vi
CXI. torv6ny (a tovdbbiakban: Ajbt.) 18. S (1) bekezd6se alapjfu vizsgilatot inditottam. A
vizsgillat eredm6nyes lefolytatisa 6rdek6ben az A1bt.21. S (1) bekezd6s a) pontja 6s (2) bekezd6se
alapj6,n tijlkoztat6,st k6rtem mind a Szell6 EG'ra,{I vezet6l6t6l, mrnd ped:.g az E,szak-Budapesti
Tankeriileti I(ozpont tgazgatojdtol. Majd v6laszuk ismeret6ben a Mikl6s t6ri EGYMI vezet6l6hez
fordultam, ezt kovet6en pedig az oktat6s6rt felel5s illlamatklrt6l k6rtem 6ll6spontjinak kifejt6s6t.

Az 6rintett alapvet6 jogok 6s elvek
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a iog6llamis6g elve ,6s a jogbiztonsig kovetelml,nye: ,,Alagyarorciig Jiigetlen, demokratikus
jogi//an;' [Alaptorv6ny B) cikk (2) bekezd6s];
a fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek v6delme: ,,LLagyarors4ig kiiltin intd$eddsekkel aidi a
gyermekeket, a ndket, aqiddseket ds afogyatdkkal ildket. " [Alaptorv6ny XV. cikk (5) bekezd6s];
a gyermekek v6delemhez 6s gondoskod6shoz valo joga: ,,L4inden gyerrneknek joga uan a
megfelel| testi, srylleni ds erktihsi fej/ddirdheisyiiksdges uddelemheids gondoskoddshal.

XVI. cikk

o

"

[Alaptorv6ny

(1) bekezd6sl;

a tisztess6ges hat6s 693 eljdr6shoz val6 jog ,,Atlindenkinek joga aan ahho7, hogy iigyeit a hatdsdgok
rdsirehElds ndlkiil, tisTlessdges mddon ds dssryrii hatdriddn beliilintd7ydk " [Alaptorv6ny XXIV.

cikk (1) bekezd6sl.
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a nemzed koznevel6sr6l szolo 201,1,. 6vi CXC. torv6ny (a tov6bbiakban:

Nkt.);

a Gyermek logaiol sz6l6, New Yorkban, 1989. november 20-6n kelt Egyezm6ny

kihirdet6s6r6l s26161991. 6vi LXIV. torv6ny (a tov6bbiakban: Egyezm6ny);

I

nevel6si-oktat6si int6zm6nyek mfkod6s6r6l 6s a koznevel6si int6zm6nyek
ntvhaszn6lat6r6l szolo 20/2012. 0/III. 31.) EMN{I rendelet (a tov6bbiakban: EMMI
rendelet).

a

A meg6llapitott t6nydll6s

L. A

megkeres6semre adott v6laszdban a Srylld EGYMI intdrynirgtuerytdje hangsilyozta, hogy
int6zm6nyrik az Nkt. 20. S (1) bekezd6s i) pontja szerint tobbc6hi int6.zm6ny, igy mfikod6se nem
az on6ll6an mrikod6 6vod6kkal azonos szab6lyok keretei kozott val6sul meg. Egyben kifejtette
rs, hogy a tobbc6hi intezmlnyekre vonatko z6 hatillyos jog; szab|lyoz6sban ellentmond6sok 6s

^zt
hi6nyoss6gok tapasztalhat6k, amelyek iogalkalmaz6i jog6rtelmezls tti6n nem oldhat6k fel. A
hat6lyos jog szerint a nevel6si 6v, illetve tan6v helyi rendj6t az int6zm6ny munkaterve bat6rozza
meg. Int6zm6nyrikben iskolai 6s 6vodai szewezeti egys6g is mrikodik, erte figyelemmel kellett
kialakitaniuk az egys6ges munkatervtiket. Az iskolai munkaterr lartalmdnak kereteit a mindenkori
tan6v rendjEr6l sz6l6 EMMI rendelet hatdrozza meg, mig ai daodai munkaterv ktiiliasdgeit az Nkt.
83. $-6ban rcgzitett felhatalmaz6son alapul6 fenntat6i int6zked6sek (heti 6s 6ves nyiwatartilsi
rend) szabjik meg. A fenntart6 kotelezetts6ge a torv6nyileg rendelt feladatok e1l6t6sa, amelyn6l
megilleti azon dont6s lehet6s6ge, hogy ezt mely konkr6t tnt6.zm6tyek alapitisdval, mrikodtet6s6vel
6s kozremfkod6s6vel, milyen rendben val6sitja meg. Mindezek figyelembev6tel6vel a Szell6
EGYMI meg6llapitotta munkaterv€t azzal, hogy a fenntart6 mrikod6si teriilet6n (esetenk6nt
iigyeletes rnt6zmlrryekben, megfelel6 v6gzetts6ggel 6s szakk6pzetts6ggel rendelkez6 pedag6gusok
kozremrikod6s6vel) folyamatosan biztositott a torv6ny 6ltal el6tt feladat ell6ta,sa.
A Szell6 EGYMI-ben a sztnetek kiad6sa 6s az iigyelet megszervez€se a jogszab6lyokban
meghatirozott m6don, valamint az egys6ges gyogypedag6giai, konduktiv pedag6giai m6dszertani
int6zm6nyekn6l kialakult gyakorlat szednt tort6nik. Az ovodai r6szlegtk mffkod6si rendje igazodik
az 6ltal6nos iskola mrikod6si rendj6hez. Az intlzr.r,.lnryezet6 ezzel osszefiigg6sben hivatkozott az
Nkt. 70. $ (2) bekezd6s c) pontjlra, amely szerint a nevel6testiilet dont az 6ves munkaterv
meghatilrozilsdr6l. Az EMMI rendelet 3. $-a szab6lyozza r6szletesen a munkaterv tartabndt, mely
meghatirozza a szinetek kijelol6s6t. Az egyeztet6st kovet6en meg6llapitottik a sziineteket, illetve
kljelolt6k a nevel6s n6lktli munkanapokat. A Pedag6giai Ptogtam, a Szervezeti 6s Mfikod6si
Szab6lyzat, a Hilzirend 6s - elfogadis ut6n - a munkaterv is nyilv6nos, a honlapon el6rhet6, illewe
az Lntlzm6nyben b6tki sz6m6ra hozz6f6rhet6.
A szrinetek idej6re a fenntart6 jeloli ki az tgyeletes int6.zm6nyt, figyelemmel a 201'6/2017.
rendj6.16l
szol6 12/2016. (fI.27.) EMMI rendelet 6. S (6) bekezd6s6te is. A kijelol6st a
tan6l,
sztil6i ig6nyek felm6r6se el6zi meg, ennek frgyelembev6tel6vel sziiletik meg a dont6s a kijelol6sr6l.
Az int6zm6.nyvezet6 lelezte, hogy krilonos Frgyelem fordul ilyenkor a teriileti elhelyezked6sre
(r6nyan 6s hol jelezt6k iigyeleti ig6nytiket) valamint az egy6b speciilis ig6nyekre.
Az Eszak-Budapesti Tankeriileti I(cizpont fenntart6s6ban 6sszesefl ot tobbc6l6 tnt6zm6ny
(EGYN,ID van, amelyek koztil a Sze116 EGYMI-n kiviil m6g egy rendelkezik 6vodai r6szleggel.
Sziinetek eser6n az iigyeleti ig6nyeknek megfelel6en az egyik int6zm6nyt az otb6l mindig kijelolik
az el76tand6 gyermekek saj6tos helyzetlre tekintettel. Amennyiben az tgyeletet 6vod6skoru sziil6k
az erte megadott hat6,nd6ig k6telmezik, akkor m6rlegel6s alapjln a fenntart6 donthet rigy, hogy
6vodai r6szleggel is rendelkez6 lntlzrnlnyt ielol ki tigyeletesnek. Amennyiben azonban az el6rt
hatilrid6ignem 6rkezik ilyen sztil6i ig6ny, abban az esetben b6rmely int6zm6.nyt kijelolheti, hiszen
mindegyikben hasonl6 fogyat6koss6gri gyermekekkel foglalkoznak.
Az int6.zm6nyvezet6 szerint nem helyt6ll6 a sziil6 azon p^flasza, miszeint a Mikl6s t6ri
EGYMI-ben gyermeke szilmira sem a tirgyi, sem a szem6lyi felt6telek nem biztositottak. A
Mikl6s t6ri E,GYMI szakmai alapdokumentuma szerint azonos fogyat6koss6gri gyermekek
nevel6s6t, oktat6s6t v6gzi, mint a Szell6 EGYML Hivatkozott az Nkt. 3. sz. mell6klet6re, amely
meghatdrozza a sziks(:res szakk6pzetts6geket: ezek alapjin a gy6gypedtgogiar int6zm6nyben gyogypedag6gusok, fejleszt6 pedag6gusok foglalkoznak a
Lgyen uz 6voda vagy iskol^

-

2

gyerekekkel. Teh6t a szemllyi felt6telek adott voltak a kijelolt int6zm6nyben is, mivel mrndk6t
int6zm6nyben azonos v6gzetts6gfi 6s szal<klpzetts6gri pedag6gusokat lehet alkalmaz'nl
A siilnetek kiaddsa kaputln hivatkozott a Szell5 EG\MI-ben biztositottformilis ds informdlis
es7ktiiiikre, igy az alapdokumentumaik nyilvinossdg6ra (internet, int6zm6nyi betekint6s
lehet6s6ge), a beiratkoz6skor a munkarendr6l adott t616koztat6sra, a sziil6i 6rtekezletekre,
fogado6r6kr a, az izen6 fiizet rendszeresit6s6re , a fahtjsigra, tov6bb6 a szem6lyes talilkozilsokra.

a

EG\A4I
2. A rendelkez6semre bocs6tott iratok alapliln az alilbbiak rogzithet6ek. A Szell6'nt6zm6ny,

szeint egys6ges gy6gypedag6giai, konduktiv pedag6giai m6dszertani
amely koznevel6si alapfeladatk6nt tobbek kozott el16t1a ai integniltan nem neuelhetd gterrnekek duodai
neuelisdt, kifejerytten aidrtelmifogyatdkos ds auti7rnus spektramiauanal kilidd sajdlot neueldsi igenlii ,,tanaltik"
gytigypedagigiai neaeldse-oktatdsit. Az ovodar :lrltezmlnyegys6g maxim6l-is l6.tsz6ma 20 gyetmek, 10
f6/csoport. A Szell6 EG\1,{I 2016/20/7. iti mankatente egtilgesen hatiroiTa meg a< egter
intiryndryegtsdgre uonatkoyti eseminlteket is, igy mind az iskola, mind az 6voda, n:rrnd az ttaz6
gy6gypedagogusi h6l6zat vonatlozisiban, nem tesz ktlonbs6get a szrinetek tekintet6ben sem az
iikol^ 6s 6voda kozott. A sTiinetek kiaddsdnil a sztl6k az allbbi hirdetm6nyekkel 6rtesriltek.
6szi sztnetre vonatkoz6 tal6koztat6 6rtelm6ben ,,Intdryndnliink tanitds ndlkiili munkan@okon
a gyerekeknek iigyeletet :ryrueK Glterrneke elilrytes iigyeleti jekntkerysdt megkaptuk. AlAbb s1eretndm
iissryfoglaki aiiigyelenn uald rdsiuitel toudbbifeltdte/eit, illetue riqfeteit.20l6. oktdber 28'dn, a siiinet el1tti
atolsd napon ai ilgyeht ainap 7:00 h 17:00 kdqiitt uehetd igdrybe, ai i)gtelet helttryne a syokott hefien,
iskoltink ipiiletiben fog negualdsulni ai ass{sqlens kolleglk Jeliigyeletdael. Aki itkeidst sryretne igeryelni
alapdokumentuma

gtermekinek, aiebddbefT,etds 2016. oktriber 25-ig

lehetsdges a gaydasrigi iroddban.

Aiidei

iuben a tankeriihttel

2016. nouenber 24-ig tejedd iddqakban ai6s{ siiineti iigyelem aieddigi gyakorlattdl eltdrden nem
hanem kiilsd hefisilnen, dssryuont formdban tadjuk biTlositani. Hefis71n: Badqest IIL
iskoldnkban,
ai
Keri)leti Srynt Mikhis Alul,inot Iskola, EGYMI, Kolldgiam ds Glernekotthon (1035 Badapest, Mikltjs tir
5) Ugyelet iddpon/a: 2016. noueruber 24-ig 7:00-17:00 dra kiiii)tt. A gyerekek feliigyeletiben iskolink
k/elrilt ass{s{ens kollegii fognak rds{ aenni a hefiben ldud kollegikkal ktiiiisen. Tekintue, hogy iskoldnk ai
ds{ sryinet alatt Tiraa /es7, kdriink mindenkit, hogy gyemekdt nindenki egyenereil a Mikds tine uigye. Ainap a
gpmekek itke{etdsdt hideg ilelem rendeldilael tudjak megoldani. Ai itkeih megrendelisdhei kdren ai alibbi
ryilatkoyatot kitAlteni ds ui:s4akiildeni legkdsdbb 2016. oktdber 25-i9."
A t6li sziinetre vonatkoz6 sziil5i t6j6koztatas: ,,Intdryndn1ilnk tanitis ndlktili munkanapokon a
glterekeknek iigye/e*t sryn)e<7:00 ds /7:00 ktiTi)tt. Aiilgyelet el1ryles jelentkeids alap1dn uehetd igerytbe. A
siiinet elfifeldben aiilgyelet a Sryll6 EGYMI-ben lesl A sqiinet mdsodikfeldben uitTont a tankerillettel aald
egyeitetfu alapjdn a7 iigyekt iissryuont fonndban, litsTimrdl fiigden, a keriilet egy mdsik gydglpedaglgiai
egye<letae

keri)l megsryn)erysre a hefiben liad pedagigut kollegik, illetae a Sryllf EGYMI ass{s7lens
kolligiiual ktiitisen. A4ilgyeleti napokon dtkeq6: igerythsdre uan mdd, itkeiisi sTinddkukal kdrem, bogy a lenti
tdb/iiatban jeleiryk sTinunkra. A tanitdsi sqiinetben aTiskolabasisTo/giltatds sTilnetel."
A rendelkez6semre bocs6tott hirdetm6ny nem tartalmazza,hogy 2016. december 27-e 6.s
lanudr 2-akozt pontosafl melyik helyszinen kerLil sor az iskolai-6vodai rigyelet megszervez6s6re,
csak annyit, hogy alra ezeken a napokon ,,kiilfi hejsi1nea"keriil sor.

intdryndrydben

3. A<Esiak-Budapesti Tankeriileti Ktiryont tgazgatoj^ megkeres6semre adott villasziban hivatkozott
az Nkt. 83. S (2) bekezd6s b) pontj6ra, amelynek 6rtelm6ben a fenntart6 d6nt egyebek mellett az
6voda heti 6s 6ves nyiwatartisi idej6nek meghatirozds|r6l, tovibb6 az EMMI rendelet 3. S (6)
bekezd6s6re, amely szerint az 6vodai nevelis n6lkiili munkanapon, az iskolai tantt6,s n6lkiili
munkanapon r3s a koll6giumi foglalkoz6s n6lkrili munkanapon - a szril6 ig6nye eset6n - az 6voda,
az iskola 6s a koll6gium el6t1a a gyermek vagy kiskoru tanul6 feltgyelet6t.

Az igazgat6 hangsrilyozta, hogy a jogszabllyi felhatalmazis alapliln meghattrozott
sziinetek idej6te teh6t a fenntart6 jeloii ki az igyeletes int6zm6nyt, amelyet megel6z az ig6nyek
felm6r6se, ennek eredm6ny6t frgyelembe veszik a kijelol6sn6l. Amennyiben 6vodiskoru gyermek
szrilei t6sz6r6l6.rkeztk iigyeleti elfitisra vonatkoz6 k6relem, afennturtti mdrlegelis alapjdn ddnthet ilg14
hogy fennbrtisdban ldud iit tiibbcilti intiqrniry kiiiril ai tiuodai rdt{egel h rendelkeif kdt intdryrudryt
ualamefiikdt jek;lje ki iigyletesnek. Mindei aqonban adlemdryte sryint - negegteifien a Sryllf EGYMI
intdimiryuerytdjdnek uilemdryyduel - nem jogr<ablilJi kt)teleryttsdg Frgyelemmel arra, hogy valamennyi
a

.,

tobbc6lri int6zm6nyben azonos fogyat6koss6ggal rendelkez6 gyermekek nevel6se-oktat6sa za1hk,
amely feladatot azonos v6.gzetts6.gi3 6s szakk6pzetts6gfi pedag6gusok 6s asszisztensek l6tnak el,
vagyis az iigyeletet ig6nybe venni. 7<,ino 6vod6sok ell|tdsiboz szr.iks6ges szem6lyi felt6telek
valamennyi tobbc6l6 int6zm6nyben biztositottak. Jelezte azt is, hogy az rigyeleti ell6t6s sor6n a
gyermekek feltgyelet6t ugyanazok a pedag6gusok l6tj6k el, akik nevel6si napokon, akk6nt, hogy a
sziiks6ges l6.tsz6mban |tudnyitjik 6ket az iigyelet ell6tis6ra kijelolt int6zm6nybe.
A t6rgyi felt6telekkel osszefrigg6sben hangsilyozta, hogy a nevel6si-oktat6si nt6.zm6nyek
kotelez5 (minim6lis) eszkozeit 6s felszerel6s6t felsorolo legyzlket - tntl.zm|nytipusonk6nt - az
EMMI rendelet 2. sz|rrr:iu mell6klete hatdrozza meg. Az EMMI rendelet 2. szdm:6 mell6klet6nek 5.
pontja rogzitt a tobbc6hi koznevel6si tnt€zmlnyekre vonatkoz6 specillis kovetelm6nyeket,
amelyeknek a fenntartS,sukban l6v6 valamennyi tobbc6li rnt6zm6.rry megfelel.
Besz6molt arr6l is tov6bb6, hogy 2016. 6v 6szi sziinet6re nem 6tkezett 6voddskoru
gyermekre vonatkoz6 tigl,eleti ig6ny, valamint a t61i, sziinetben is csak addig jelentkezett
6vod6skoru az tigyeletre , arigannak helyszine a Szell6 EG'fX,{I volt. igy a t6li szrinet els6 napjin
8, m6sodik napjdn 6, ntjg a 3. 6.s 4. napjAn 4-4 gyermek vette ig6nybe a helyben szervezett
ugyeletet. Tapasztalatait osszegezve )elezte, hogy a ptobl6ma orvosl6s6ra nem sziiks6ges killon
int6zked6s.

4. A megkeres6semre adott v6lasz6ban a Mikld: tdi EGYMI intdryndryuerytdje arrol tijlkoztatott,
hogy tiuoddrkoni gternek ai 6s{ ds tili siiinetben elldtdtt nem uett igerybe ai intd4rndrytiikben. Az
tntezm6nynek az Oktat6si Hivatal nyilv6nos adatbdztsilban el6rhet6 alapdokumentuma szeint az
is, hogy ai
int6zm6nyben nincsen 6vodai tnt6zm6ny egys6g. Meg keli iegyeznem ugyanakkor
^zt
L6nyeses
azt is
nem
informdddt.
tartalmaiott
igaTgahii udlasq a< erre uonatkoid konkrdt kdrdds e/lendre
kiemelni tov6bb6, hogy az rnt6zm6ny honlapj6n annak alapdokumentuma sem 6rhet5 el.

5. A< Embei Entifond:ok Minis{diumdnak oktatdsdrt felel1s dllamtitkdra els6k6nt az Nkt. 20. S (2)
bekezd6s6nek rendelkez6s6re hivatkozott, amely 6ttelm6ben tobbc6hi rnt6.zm6ny akkot
t6rgyr, technikai 6s szem6lyi felt6telei valamennyi
l6tesithet6, ha a l6tesit6s 6s a mfikod6s
^flyagt,
feladatai ell6t6sdhoz biztosiwa vannak. Az EGYMI keret6ben beliil mrikodnie kell:
- ldzir6lag saj6tos nevet6si ig6ny.u gyermekeket, tanul6kat ell6t6 6vodai, vagy 6hal6nos
iskolai, vagy fejleszt5 nevet6s-oktat6st v6gz6 iskolai vagy kozlpfokri iskolai feladatot ell6t6

-

int6zm6nyegys6gnek,
tov6bb6 ttaz6 gy6gypedag6gusi,

ttaz6 konduktori h6l6zatnak vagy

- az orszilgos 6.s

megyei szak6rt6i bizotts6gi feladatok kir'6te16vel - pedag6giai szakszolgilatt feladatokat
e176to int6zm6nyegys6gnek (tankeriileti kozpont 6ltal fenntart6n EGYMI eset6ben ez csak
az vtaz6 gyogypedag6gusi, utaz6 konduktori hil6zat lehet).
rfltlzmlny EGYMI lesz, 6s ekkot6l
Amennyiben ezek a felt6telek fenn6llnak, akkor
^z
rijabb lehet6s6gek is megnyilnak az int6zm6ny szam6ra, mint:
- a csal6dsegit6 szolgflat,

- az iskola-eg6szs6gigyi ell6t6s 6s
- a gy6g)pedag6giai, konduktiv pedag6giai eszkozok 6s seg6danyagok

kolcsonz6s6vel

kapcsolatos feladat el76t6s.
v6lasz6ban kiemelte, hogy az EGYMI-ben - a csal6dsegit6 szolg6lat, az
iskola-eg6szs6giigyi e116t6s 6s a gy6gypedag6glai, konduktiv pedag6giai eszkozok 6s seg6danyagok

Az 6llamtitkfu

kolcsonz6se kiv6tel6vel - ktlon-kiilon szewezeti, valamint szakmai tekintetben is on6llo
kttl.zm6nyeays6geket kell l6trehozrri. Az Nkt. 4. \ 12. pontj6nak alkalmazlslban int6zm6nyegys6g
az a szervezetl egys6g, amelyrk a koznevel6si 1nt6.zm6ny, tobbc6hi tnt6zm6rry valamely
alapfeladatitliltja el. A Szell6 EGYMI-ben teh6t, mint tobbcll6 nt6zm6nyben az 6vodai 6s az
iskolai alapfeladatot is ell6tj6k, amely feladatok krilon-krilon szewezett 6s szakmai tekintetben
on6ll6 tntl.zmlnyeevs6gekben l6that6k el, teh6t 5vodai nevel6si feladatok az 6voda hat6skor6ben
6s az arra el6irt felt6telek biztosit6s6val l6that6k el. Ebb6l kovetkezik, hogy nen jeltilhetd ki daodai
iiglte/etre ofian EGYMI, amefi daodaifeladatelltittisra nem jogosah.
is, hogy az igyeletes 6vod6ban figyelemmel
Az 6llamtitkfu villasziban hangsrilyozta
^zt
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kell lenni azon szemllyi 6s t6rgyi felt6telek teljestil6sre, 6vodai id6keretre, tev6kenys6grefldszerre,
amelyek az 6voda mfikod6s6ben, fenntart6sdban el6irtak. Az tgyeletes 6voda kijelol6s6n6l fontos
krit6rium, hogy annak ig6nybev6tele a gyermeknek, szr.il6nek nem jelentbet az Nkt. 4. $ 2' pontidban
foglaltak ,r"rirrt arrinltalan turhet. Az illlamtttkir v6lem6nye szerint a fenti iogi garanciik egyft.szt6l
gyerm.kek megnyugt at6 napkozbeni elTiltilsilnak biztosit6s6t, m6sr6s z161 a foglalkoztat6spolitikai
^
k&d6sekben felvet6d5, munkav6llal6ssal teliesril6 kotelezetts6gek teljesithet6s6g6t is szoig6lj6k.
6vodatnevel6si 6wel kapcsolatosan kifejtette, hogy az 6vodai nevel6si 6v - elt6.r6en az
iskola int6zm6ny6t6l * egy adott napt6ri 6v szeptember 1-i6t61 a kovetkez6 napt6ri 6v augusztus
37-rg tarto id6szakot oleli fel, amelyr6l az Nkt. 19. pontia rendelkezik. Az 6l7am mindehhez
forrist is biztosit az Nkt. B. S (3) bekezd6s szerinti id6keretben. A taniu rendje ds annak hatdfia
dxelem:ieriien nem terled ki ai duoda intdryndnye, ekkdnt ai tiuodr)ban n1dri, 6sry, tdli, lauasry tTfnelr1l nem,
hanemfollamatos riuoclai e/ltitisnil eshet csak s1o. Az ennek teljesiil6s6hez szuks6ges felt6teleket a helyi

Az

kaztgyek, valamrnt a helyben biztosithat6 kozfeladatok kor6ben az Nkt. 74. S (1) bekezd6se
el6kisa alapjin a tobbi gyermekkel egyiitt nem nevelhet6 6vod6skoru gyermekek eset6bert ^z
|llami nt6.im6nyfenntart6 kel1, hogy megteremts e az 6ves nyiwatartisi rendben. A7 duoda dues
nlitua turtisi rendjdrfi/ a7 tiuoda adott neaeldsi dare tlilti munkatentiben kell rendelke7nie, tekintettel az
EMMI rendelet 3. $-6ban el6irt kotelezetts6gek teliestl6s6re.
Az 6llamtitk6r v6lem6ny6t osszefoglalva azt hangsfly ozta, hogy a tobbi gyermekkel egyiitt
nem nevelhet6, saj6tos nevel6si ig6npr (SNI) gyermekek 6vodat ell6t6sa is 6ppolyan felt6telek
biztosit6s6val vai6sulhat meg a nydt h6napokban, mint a tobbi gyetmekkel egyritt nevelhet6
gyermekek 6vodai el76tisa az 6vodai int6zm6nyre kiterjed6 el5irdsok alkalmazisilban. Magasabb
i.nd,1 jogszabilllyal ellent6tesnek tartja azt a fenntart6i tnt6zked6st, amelynek etedm6nyek6nt
gy6gypedagogSai asszisztensi feliigyelettel kerr.il megszervez6sre az 6vodai ell6tis.

A vizs g6lat

me g6llap iths ai

I. A hatisktit tekintet6ben
feladat- 6s hat6skoromet, az ennek ell6t6sdhoz szriks6ges vizsgllatt jogosultsigaimat az Ajbt.
hatirozza meg. Az Ajbt. 18. $ (1) bekezd6se szerint az alapvet6 jogok bbtosiboz b6rki fordulhat,
ha hat6s6g (ide6tve akozszolgAltat6st v6gz6 szelvet is) tev6kenys6ge vagy mulaszt6sa az alapvet6
jog6t s6rti vagy annak kozvetlen vesz6ly6vel j6r, felt6ve, hogy a rendelkez6sre 6116 kozigazgatl'si
jogorvoslati lehet5s6geket - ide nem 6rtve akozigazgatisihatirozat bir6s6gi fehilvizsg6lat6t - mlr
kimeritette, vagy jogorwoslati lehet6s6g nincs szdmira biztositva.
Az Ajbt. 18. S (2) bekezd6s a) pontja 6rtelm6ben kozszolgiltat|stv6gz6 szerwnek min6siil
fr.iggedeniil att6l, hogy mifien sryraeryti formdban n;tkiidik ai dllami uagy dnkormdryTati feladatot elldtd,
illetue e feladat ellitiisdban ko1rem;ilkodd siaz. Az Nkt. 1. S (2) bekezd6s6ben rcgzii, hogy a
koznevel6s kozszolgilaq 6s amelynek 61ta16nos kereteit 6s garanci|tt az 6l7am biztositia. Az Nkt.
74. S (1) bekezd6se 6rtelm6ben ai dllam gondoskodik - az 6vodai nevel6s, illetve a tobbi
gyermekkel, tanul6val egyiitt nevelhet6, oktathat6 saj6tos nevel6si ig6ny$ gyermekek 6vodai
nevel6se kiv6tel6vel - a ktiqneaelisi alapfeladatok ellitisdnil. N{indebb6l kovetkez6en az rntegr|ltan
nem nevelhet5 sajitos nevel6si ig6n),u gyermekek 6vodai elfitilsa 6llami feladat.
A fentiek alaplin tehdt a Szell6 EG\1{I keret6ben mfkod5 6voda egy6rtelmrien a
kozszolgiltatist v6.gz6 szervek koz6 sorolh^t6, rgy az ombudsman vrzsgLlati jogosultsiga az
6rintett int6.zm6ny ekre, illetve a fenntart6kra egy6rtelmiien kiterj ed.

A

II. Az 6dntett alapvet6 iogok

6s elvek tekintet6ben

Az alap)ogl biztos egy adott t6rsadalmi probl6ma mogott 6116 osszefiigg6s-rendszer felt6risa sordn
auton6m, objektiv 6s neutr6lis m6don, ktzdr6lag alapjogi 6rek felsorakoztatdsival 6s
cisszevet6s6vel tesz eleget mandittminak. Az ombudsmanl tfltlzmlny megalaktli,sa 6ta az
orsz6gglnil6si biztos kci,vetkezetesen, zstn6rm6.tt6kk6nt timaszkodott az Alkotm6nybir6s6g
5

alapvetS jogillami garancrll<kal 6.s az alapjogok tartalm|val kapcsolatos elvi meg6llapitisaua,
valamint - az ombudsmani iogv6delem speci6lis von6sainak megfelel5en - alkalmazta az alap)ogkorl6to z6,s alkotm6nyo s s 6g6t megit6lrri hivatott alap j ogi tes z teket.
Az Alaptorv6ny vonatkoz6 rendelkez6seinek szcivege Alaptorv6ny Negyedik
M6dosit6s6nak hat6lyba l6p6s6t kovet6en tov6Lbbra is nagyr6szt megegyezik az Alkotm6nyban
foglaltakkal, az alkotm6nyos kovetelm6nyek 6s alapjogok tekintet6ben iellemz6en nem tafiiknaz
olyan rendelkez6seket, amely ellent6tesek voln6nak a kor6bbi alkotm6nyunk szoveg6vel.
Az Alkotmilnybuosilg a 22/2012. (V. 11.) AB hatdrozatilban arra mutatott 16., hogy ,,a4
e/676 Alkotmdry d: ai Alaptr)radryt egyes rendelkeidui tartalmi egyeqdsdge esetdn ippen txem a konibbi
alkotmdrybinistigi diintdsben megelend jogeluek dtadteldt, hanem aTokfigyelmen kiuill hagydsdt kell indokolni".
Az Alkotmdnyb:rrosig ugyanakkor a 1.3/2013. (VI. 17.) ,LB hatlrozatiban kiemelte, hogy az adott
hatdrozatban vizsg6lt torw6nyi rendelkez6sek eset6ben mir az Alaptorv6ny Negyedik M6dosit6sa
alapjdni6r el a kor6bbi alkotm6nybrosi.gyhatirozatokban foglaltak felhaszn6lhat6s6g6t illet6en. A
testiilet ennek kapcs6n elvi 6llel mondta ki, hogy ,,a7 Alkotmirybimsng a hatdldt uet7tett
alkotmdrybirdsdgi hatdroial fomiskdnt megeliildsduel, a ldryegi, a7 adolt iigyben felmerii/d alkotmdnlosstigi
kdrdds eldtintdsdhei siiikilges mdrtikfi ds leryedelmii turtalmi uagy sTtiuegsrynil mEjelenitdtul hiuatkoihay'a uagt
iddiheti a kordbbi hatdroiataiban kidolgoiott drveket,jogelueket. Aqindokoldsnak ds alkotmdryjogiforuisainak
ugyanis a demokratikus jogillamban mindenki slimdra megismerhelfinek, elkndriihetdnek kell lennie, a
jogbiTlonsdg igeryte a7, hogy o dtintdsi megfontoldsok itldthaniak, ktiuethetdek legyenek. A rytiludnos drvelds a
diintds indokldsdnak ldtalqja. A konibbi hatdroqatokban kifq'teu draek felhas4ndlhatdsdgit a<
Alkotmdrybinisdgmirudigesetrfilesetre, a konkrdt iigy kontextusriban ui1sgi!'a."
Ha cisszevetjik az Alaptorw6ny B) cikk (1) bekezd6s6ben, XVI. cikk (1) bekezd6s6ben
foglaltakat a kor6bbi Alkotm6ny 2. S (1) bekezd6s6nek 6s 67. $ (1) bekezd6s6nek, szoveg6vel,
akkor az 6lTapithat6 meg, hogy a vizsg6latt6rgyiltk6pez6 iogillamis6g elve 6s az lrintett alapvet6
jogok tekintet6ben flem boz olyan 6rdemi v6ltoz6st az Alaptorv6ny szovegg, mely a kor6bbi
alkotm6nybfuos6,gl gyakorlat elvet6s6t, tartalmi 6t6rt6ke16s6t aliltlmasztan6. Igy pedig az elvr
megdlTapit6.saim megfo galmazisa, az alapjogok 6s az alkotm6nyos elvek 6rtelmez6se sor6n ellenkez6 tartalmri alkotm6nybuosdgi dont6s megsztilet6s6ig u6nyad6nak tekintem
^z
Alkotm6nybiros6g 6ltal mind az Alaptowlny hatalyba l6p6s6t megel6z6en, mind pedig az azt
kovet5en meghozott hatirozatat indokol6s6ban kifejtett meglllapitilsokat, kovetkeztet6seket. A
tisztess6ges eljfu6"s loginak 6rv6nyestl6se kapcs6n 6rdemes kiemelni, hogy imm6r krilon
alkotm6nyi rendelkez6s nevesiti a titllessdges hanlsdgi e!'dnishoTualdjogol.
l. Az Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6se alapjin Magyarorsz6g fiiggedery demokratikws
jogillam. Az Alkotmdnybrosilgkor6bbi toreden gyakotlata alaplln ennek aiogilllami min6s6gnek
n6lkiilozhetetlen eleme ajogbiTtonsdg. Az Alkotmdnybir6s6g 6ltal gyakran hivatkozott t6tel, hogy a
biztositis6t,hogy a
)ogbiztons6g az 611am - s els6sorban a jogalkot6 - koteless6g6v6 teszi annak
miikiiddsiikel tekintue
jogszabillyok
is
eg)/drtelnxiiek,
uildgosak,
jog eg6sze, egyes rr6szteriiletei 6s az egyes
kisVlmithahiak ds elflreldthatriak legtenek a notma cimryty'ei slimira. Az Alkotmdnybt6s6'g dont6seiben
egyik legfontosabb
felhivta a figyelmet, hogy a jogillTamis6gnak sz6mos osszetev6je vat,
^z
rendelkez6
kozhatalommal
a
alapkovetelmlny a kiiThatalom, a kA{gaigatds tiirudry ald rendeltsige:
szervek a jog 6Ltal megilllapitott miikod6si rendben, a polg6tok sz|mLra megismerhet5 6s
kisz6mithat6 m6don szabillyozott kod6tok kozott fejtik ki tev6kenys6gr.iket. Demokratikus
jog6llamban ahhoz, hogy a szem6lyek 6letviszonyaikat, mrikod6stket, magatartisukat a iog 6ltal
el6rtakhoz rudj6k igazitarri, az ely6.rt kotelezetts6geiknek eleget tudjanak tenti, sTfksdg uan a
egyes norm6k egy6rtelmris6g6t
jogaryag is ajogt eljdrtink stabilitdsdra. A iogbiztons6g nem csup6n
^z
egyes jogrntlzmlnyek mrikod6s6nek l<tsz6mithat6s6g6t is.
koveteli meg, de
^z
2. A glterrnek megfelelf testi, sryllemi ds erkdlcsi Jellfiddsdhei sTiiksdges uidekmhei ds gondoskoddshoi
jogit
aTAlaptdn)iryl XW. dkk (1) bekeTdise rlg<lti. A gyermeket f6szab6lyk6nt minden olyan
ualti
alapvet6 jog megillet, mint b6rmely m6s embert, de ahhoz, hogy a iogok teliess6g6vel k6pes
legyen 6lni, biztositani kell szdmira az 6letkorinak megfelel6 minden felt6telt a feln6tt6 v6L6shoz.
Eire tekintettel kifejezetteri a gyermekek jogak6nt rogziu a torvlny a megfelel5 testi, szellemi 6s
erkolcsi fej15d6s6hez sziiks6ges v6delemre 6s gondoskod6sra val6 jogot. E, v6delemre 6s
gondoskoddsra a gyermek mindenkivel szemben ig6nyt tarthat. Ennek megfelel5en a gyermek
6

sztlei, csalildja, az 617am 6s a tilrsadalom valamennyi tagla is koteles a gyermek jogait tiszteletben
tartari,6s a tilrsadalom fennmarad6,s6nak z6logak6.nt biztositani sz6mira a megfelel6 fejl6d6s6hez
6llam
sziiks6ges felt6teleket. A gyermekek v6delemhez 6s gondoskodishoz val6 iogu

^z

koteless6g6t alapozza meg a gyermek szem6lyis6gfejl5d6se rnt6zm6nyes v6delm6re. A gyermek,
az
minr az alap)ogok alanya oldal6n az 6letkorb6l adod6 hitinyokat az 6llam oldal6r6l

^z

int6zm6nyv6delmi kotelezetts6g egyenliti ki, hogy az 6llamnak aktivan kell cselekedrue a
gyermekek alapvet6 jogainak el6mozditdsa, 6rv,Snyesiil6se 6s v6deime 6rdek6ben.
Ezt az alapt6telt megtaliljuk az Egyezm6ny preambulumdban is, amely rogziu, hogy a
gyermeknek, figyelemmel fizikai 6s szellemi 6retts6g6nek hi6ny6ra, krilonos v6delemre 6s
gondoz6sra van sztiks6ge, nevezetesen megfelel6 jogi v6delemre, sziilet6se el6tt 6s sziilet6se ut6n
egyarilnt. Az Egyezm6ny minden gyermekekkel kapcsolatba keriil6 rnt6.zm6.nyt 6s hat6s6got a
gyermek legjobb 6rdek6nek megfelel6 e\6r6.sra kotelez. Az E gyezm|.ny 28. cikk 2. pontia rogzits,
hogy ai Egye4mdrytben risrys illanok negtesinek minden alkalnas intiykedist annak irdekdben, hogy n<
iskolai fegyelmet a gyennekeknek, mint embei ldrynek a md/tdsigriual tixryegye{ethetden ds ai egyeryninlnek
megt'elelden alkalmaq3ik Az emberi m6lt6s6ghoz valo jog 6rv6nyestl6s6t torv6nyi szrntri szabdlyok
az egyes jogigak ftoznevel6s, gyermekv6delem) tov6bbi r6szletes rendelkez6sekkel biztositi6k.
3. Az Alaptorv6ny )OilV. cikke imm6r kinyilvinitla a tisllessdges e/jdnishoi uald jogot. Az
hogy a log6llamisignak sz6mos
Alkotm6nybir6sig dont6seiben felhivta a figyelmet
^ra,
osszetev6je van. hinyad6 alkotm6rybr6sdgS t6zis, hogy a logilllamtsdg elv6b6l foly6 egyik
legfontosabb alapkovetelm6ny a kozhatalom, a kozigazgat6,s torv6ny all' rendelts6ge: a
kozhatalommal rendelkez6 szervek a jog dltal megilllapitott mfikod6si tendben, a polg6rok
szilmira megismerhet6 6s kisz6mithat6 m6don szab|lyozott korldtok kozott feiuk ki
tev6kenys6gtket. A kozigazgat6,s torv6nyess6ge akkor val6sul meg, ha jogilag szabllyozott eli6r6si
keretek kozott mfikodik, a jogkorlitoz6sra adott felhataknaz6st pedig torv6nyi szinten Pontosan
kell meghatirozri. Nem hagyhat6 figyelmen kiviil tov6bb6, hogy a kisz6mithatosl.g- bele6rwe az
egys6ges logalkalmaz6st - 6s az eliilrisi garanciilk biztositisa szorosan osszekapcsol6dik az egyes
alanyi alapjogok, szabads6gjogok v6delm6vel, mintegy kolcsonosen felt6telezik egym6st.
4. Az Alaptorv6ny XV. cikk (a) bekezd6se szerint Magyarorszig az es6lyegyenl6s6g

megval6sulis6t kiilon int6zked6sekkel segiti. Az Alaptorv6ny XV. cikk (5) bekezd6se rogzitt,hogy
Magyarorsz6g kiilon int6zked6sekkel v6di a gtermekeket, a n6ket, az id6seket 6s a fogyatdkossdgal
dlfikil. Az Alaptorv6ny teh6t az id6seket 6s a fogyat6kossiggal 6l6ket gondoskod6Lsra szorul6 6s
kiilon v6delmet ig6nyl6 csoportk6nt emeli ki. Az Alaptorv6ny XV. cikk (2) bekezd6s6ben rogzitett
a hdtilnyos megkiilonboztet6s 6ltal6nos tilalma al6li kiv6telt jelent az .ilIaptorv6ny id6zett
rendelkez6se, amelyek alapjiln Magyarorszi.g az es6lyegyenl6dens6gek kiktszobol6s6t c6126
int6zked6seket is tesz.

E

rendelkez6s 6rtelm6ben

egyenl6s6g tartalmi megval6sul6s6t szolgil6,

^z
^z
es6lyegyenl6dens6g felsz6moldsa 6rdek6ben tett pozitiv megkrilonboztet6s megengedett.
Az es6lyegyenl6s6g el6segit6se az 6l7am r6.sz6.r6l egy jogi lehet6s6get biztosit, ugyanakkor

bizonyos, valamely nrlajdons6guk (pl. 6letkor, fogyat6koss6g) ok6n saj6tos, kiszolg6ltatottabb
helyzettik miatt obiektive hitinyba kenil6 szem6lyek csoportiain6l az 611ami beavatkozis nem
fakultativ feladat: az 6llam kciteles hat6kony l6p6seket tenri az eredend6en egyenl5tlen helyzet
felszimol6sa 6rdek6ben. Az alkotminybiros6gi gyakorlat szerint az 6llam relattve jelent6s
szabads6got 6lvez abban, hogy pontosan milyen m6don, milyen jogi, normativ 6s anyagl
eszkozokkel teljesiti az es6lyegyenl6s6g el6mozditis6ra vonatkoz6 alkotm6nyos kotelezetts6g6t,
mint 6llamc6lt: e korben m6rlegelni lehet az eszkozok megv6lasztis6ban az illam teherbir6
k6pess696t.

A h6tt6nyos megktilonboztet6s tilalma 6s az es6lyegyenl6s6g el6mozdrtisa az 6l\am
szdmdra elt6r6 jellegri, de szotosan osszekapcsol6d6 feladatot jelent. A iogegyenl6s6g
megteremtr3se, az egyenl5 m6lt6s6gf szem6lyk6nt kezel6s biztosit6sa els6dleges illami
kotelezetts6g, mig az es€lyegyenl6s6g el6segit6se az 6llam ftsz6r6l egy jogi lehet6s6get biztosit.
Lehet6s6get, ugyanakkor bizonyos, valamely tulajdonsiguk miatti saj6tos,
kiszolg6ltatottabb helyzettik miatt obiekttve hitinyba keriil6 szem6lyek csoportjain6l az illlami
beavatkozds nem fakultativ feladat: az 611am itt koteles hat6kony l6p6seket tenri az eredend6en 6s
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srilyosan egyenl6den helyzet felsz6mol6sdra. A speci6lis, objektive h6t6nyos helyzetben l6v5
jogalanyok szdmdra ugyanis csak az es6lyegyenl6dens6g kikiiszobol6s6t c6lz6 illlami
kotelezetts6gv6llal6s, tobLletiogok biztosit6sa teremthet lehe8s6 get az egyenl6 es6lyekre. igy
tehdt a fogyat6kossiggal 616 szem6lyek val6di es6lyegyenl6s6g6nek megteremt6se els5sorban
hosszri t6vri, fokozatos, illetve folyamatos 6s kovetkezetes feladatklnt trhat6le a jogalkotils 6.s a
o galkaLmaz6 s valame nnyi s z erep I 6 j e s z 6mira.
A CRPD pteambuluma szerint a r6szes 6llamok elismerik, hogy b6rkinek a fogyat6koss6g
alapi|n tort6n6 h6trinyos megkiilonboztet6se az emberi szem6ly velesziiletett mlk6silginak 6s
6rt6k6nek megs6rt6se. A r6szes 6llamok kotelezetts6get vilTaltak, hogy meghoznak minden
megfelel6 iogalkot6si, kozigazgatlsi 6.s egy6b rnt6zked6.st az Egyezm6nyben foglalt jogok
v6grehajt6sa 6tdek6ben; megteszflek minden megfelel5 int6zked6st.
Ide6rtve a jogalkotisi l6p6seket a fogyatlkossi'ggal 616 szem6lyek hi:i:.6nyos
megkrilonboztet6s6t tartalmaz6 torv6nyek, rendelkez6sek, szok6sok 6s gyakorlat m6dositisa vagy
eltorl6se 6rdek6ben; kutat6sokat 6s feileszt6seket val6sitanak meg. A CRPD 7. cikk 1,. 6.s 2. pontja
6rtelm6ben a r6szes 6llamok minden sziiks6ges int6zked6st meghoznak, hogy a fogyatlkoss6ggal
616 gy'ermekek sz6m6ra mdLs gyermekekkel azonos alapon biztosits6k valamennyi emberi jog 6s
alapvet6 szabads6g teljes kor6 gyakorl6s6t. Minden, a fogyatdkoxdgal dl6 gyermekekkel kapcsolatos
inti3Qedds sorin elsddlegesen a gtermek legtfibb drdekeit kellfigyelenbe uenni.
1

III. A vizsghlt iigy 6rdeme tekintet6ben
1.

A tdbbcdlfi intizminyben miiktidd 6ndll6 intdzminyegysigekre vonatkozd szabdlyok

szab6lyozis kapcs6n kiindul6pontk6nt rogzithet5, hogy az Nkt. 4. $ 13. 6s 25. pongai
alzpliln a saj6tos nevel6si ig6npr gyermekek kiemelt Frgyelmet , ennek megfelel6en kiilonleges
b6n6sm6dot ig6nyelnek, 6s akik a szak6rt6i bizottsig szak6.rt6i v6lem6nye alapj6n mozgisszer-ri,
6rz6kszewi (6t6si, hall6si), 6rtelmi, besz6dfogyat6kos, tobb fogyat6kossig egytittes el6fordul6sa
eset6n halmozottan fogyat6kos, autizmus spektrum zavanal vagy egy6b pszich6s fejl5d6si (srilyos
tanul6si, frgyelem- v^gy mag tarti,sszabilyozisi) zavarral ktzdenek. Az Nkt. 47. $ (1)-(3)
bekezd6sei alapiiln a sajtitos neaeldsi igeryt/i gyermeknek joga, hogy kiilonleges b6n6sm6d keret6ben
6llapotinak megfelel6 pedag6giai, gy6gypedag6giai, konduktiv pedagogSai ell|tisban t6szestil)on
att6l kezdve, hogy ig6nyjogosultsS,g6t meg6llapitottik. Az ell6t6st a szak6rt6i bizotts6g szakdrt6i
v6lem6ny6ben foglaltak szerint kell biztositant. Aidintett gltermekek daodai neaeldse a4e cdlra ldtrehoiotl
gyrigypedagigiai neuelisi-oktatdsi intdryndnjtben, konduktiu pedagigiai intdryndryben, 6vodai csoportban, a
tobbi gyermekkel r6szben vagy eg6szben egyttt, azonos 6vodai csoportban tort6nhet.
Az Nkt. 20. S (1) bekezd6s f) pontja alapjdn egys6ges gy6gypedag6giai, konduktiv
pedag6giai m6dszertani rntl.zmlny (a tov6bbiakban: EGYMI) a l6trehozhat6 tobbc6l:iu nt6.zm6ny
egyik tipusa. Az Nkt. 20. $ (9) bekezd6se 6rtelm6ben az EG\-A,{I a sai|tos nevel6si ig6niu
gyermekek, tanul6k tobbi gyermekkel, tanul5val egyiitt tort6n6 nevel6s6nek, oktat6s6nak segit6se
c6lj6bol hozhat6 l6ue. Ai intdqrzdry keretdn beli)l miiktidnie kell ki$nllag sEdtos neueldsi igen1fr
gltermekeke6 tanuldkat elldtd daodai, 6ltal6nos iskolai, feileszt5 nevel6s-oktatist v6.gz6 iskolai vagy
koz6pfokri iskolai feladatot ell6t6 rnt6.zm6nyegys6gnek, tov6bb6 utazo gy6gypedag6gusi, ttaz6
konduktori hillozatnak v^gy - az orszdgos 6s megyei szak6rt6i bizottsigi feladatok kiv6tel6vel pedag6giai szakszolgilat:. feladatokat elldni intiryndryegysdgnek. Ai EGYMI-ben elldtott feladatokra - a
csalddsegttd siolgilat, ai iskola-egesisdgiigyi elldtds ds a gyrigpedagigiai, konduktiu pedagigiai esTktiii)k is
segedaryagok kdhsiinryu kiadtildael - kiiliin-kiilon sierveryti ds siaknai tekinletben i)nilld intdryniryegysdgeket
a szervezeti egys6g,
kell litrehoinz. Az Nkt. 4. S 12. pontja alapjiln tnt6zm6.nye,gys6gnek min5stl
^z
amelyik a koznevel6si int6zm6ny, tobbc6hi int6zm6ny valamely alapfeLadatitl6tia el.

A iogi

6s a jogt szab6lyoz6s - ismeret6ben nem tudom osztani a Szell6 EGYMI
int6zm6nyvezet6j6.nek azon v6lem6ny6t, amely szerint a tobbc6hi int6zrn6ny eset6n az artnak

A

fentiek

-
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keret6ben mfikod6, elt6r6 alapfeladati szervezetT egys6gekre, igy ielen esetben az 6vodita
vonatkoz6 szabillyokhi6nyosak 6s ezek a jogalkalmazis sor6n nem oldhat6k fel.
Egyet6rtve az illTamarkdr illrtal kifejtett v6lem6nnyel, 6llispontom szerint is a tobbc6hi
int6zm6nyien elt6r6 koznevel6si alapfeladatot ell6t6 szervezeti egys6gek tekintet6ben az 6ltala
ellitott alapfeladatta vonatkoz6 koznevel6si rendelkez6seket kell alkalmazni. Amenryiben nhil a
ttibbcdlt) irutdimdrlyben dltallnos iskola ds tiuodai tryrueryti egyilgis miiiktidik, akkor aidltaldnos iskoldban a4
tibaldnos isEol,iAra, mA a< duodai sryrueieti egysdgben, mint iindlld tiuodai intdryniryegysdgre a4 duoddkra

uonatkoqd rendelkeidseEet kell irudnlesiteni,

siabilto k
2,

egym

dssal siab adon

ai

nem fe hserd lhetde

intdryndryten beliil

nilkiidd i)ndlld

intiTTndryegysdgre uonatkoiti

k.

Az ivodai iv nevelAsi rcndie

Az iskol6kt6l elt6r6en aiduoddk etetiben a nevel6si 6v rendj6t kiilon iogszabilly nem hat6rozz^ meg,
mrikod6stkben az Nkt. 6s az EMMI rendelet figyelembe v6tel6vel fenntart6i 6s int6zm6nyi
szabiLyozis 6rv6nyestl. Az Nkt. 83. S (2) bekezd6s b) pontja alaplin a fenntart6 dont az 6r'oda
heti 6s 6ves nyiwatartilsi idej6nek meghatirozdsirol. Az Nkt. 70. S (2) bekezd6s c) pontja
6rtelm6ben a nevel6testiilet dont a nevel6si-oktatdsi int6zm6ny dues munkaterudnek e/fogaddsdnil.
Az EMMI rendelet 3. S (1)-(2) bekezd6se szerint a rnunkatera hatriroTTt nega<daodai neuelisi
du heli rendjdt. Ennek elk6szit6s6hez az rnt6zm6nyvezet6 kik6ri a fenntart6, az 6vodasz6k, az
tntlzmerryi tan6cs v6lem6ny6t is. Az 6vodai nevel6si 6v helyi
6vodai szril6i szeryezet) kozoss6g,
^z
rend)6ben kell meghatirozni az 6vodik tekintet6ben airiuodai neuelds ttilkiili munkanapok, az 6vodai
1lethez kapcsol6d6 iinnepek megiinnepl6s6nek, az el6re tervezhet6 nevel6testiileti 6rtekezletek,
sziil6i 6rtekezletek, fogadoor.6k, az tnt6zm6ny bemutatkoz6.sit szolg6l6 pedag6giai c6l6 6vodai
nyilt nap tervezett id6ponti6t, valamint minden egy6b, a nevel5testiilet 6ltal sztiks6gesnek it6lt
k6rd6st.

Az 6vodai nevel6si rend kialakitisirfil az 6vodai feladatok ell6t6sdt szr.iks6ges szem el6tt
az Nkt. 8. $ (3) bekezd6se rogziti - az 6vodai nevel6s 6. mell6klet szerinti
tartari - mik6nt
^zt
a
mag6ban foglalja a gterrnek napkiiibeni elldtdsdual i)xieJiigd
id6kerete
frnanszttozott
fe/adatokhoT,

teljes 6vodai 6letet mag6ban foglal6 foglalkoz6sokra fordithat6 heti citven 6ra id6keretet.

Az Nkt.4. $ 19. pont,a meghatirozza a neueldsi riaet, amel1 a4duoddban sryptember l-jdtdl a
ktiaetkeif iu augus4tus 3/-iig turt6 iddsTak. Az 6vodai nevel6s rendj6nek megillapitilsakor tov6bb6
figyelemmel kell lenni az EMMI rendelet 3. S (5)-(7) bekezd6seinek 6vod6t 6.rtnt6 rendelkez6seire
is. Ezek 6rtelm6ben egy nevel6si 6vben az 6vodai nevel6s n6lkiil munkanapok szima az ot napot
nemhaladh^tl^meghenapokon-a:yii/6igeryteesetdn-aiduodaelliy'aagyermek.feliigyeletit.Anevel6s
n6lkiili munkanapokr6l pedig legal6bb 7 nappal a zdwa tart6st megel6z6en tii€koztatn kell a
sziil6ket. E jogszabillyi rendelkez6sekb6l kovetkezik, hogy az 6vod6kban aitiuodai neaelisfoltantatos,
az iskolai tan6r'vel szemben a{ nem siakitldk meg a< iu kt)ibeni s7linetek, az 6vodira a tan6v
rendi6r6l sz6l6 akruilis miniszteri rendelet sem vonatkozik annak elt6r6 szervi hat|lya miatt.
A jelent6sben feltirt t6ny6l16s szerint az Sze1l,6 EG\a,[ az 6vodar itt6.zm6nyegys6g6ben
az 6voddsoknak 6szi 6s t6li szinetet adtak ki, ugyan rigy, mint az iskol6soknak, a sziinetekr6l
iskol6sok sziileit azonos szovegez6sfi hirdetm6nyben
pedig mind az 6vod6sok, mind
^z
6rtesitett6k. A Szell6 EGYI\4I rendelkezrisemre bocs6tott2016/20l.7.lvrmunkaterve ugyanakkor
az ig6rtybe vehet6 ot nevel6s n6lktli nap id6pontl6t egyikal6n nem tartalmazza.
A feltirt t6ny6ll6s 6s fentebb rlszletezett rendelkez6sek alapj6n meg6llapitom, hogy a
Szell5 EG'fN4I 6vodai nevel6testiilete nem az 6vod6ra vonatkoz6 szabilyok ment6n 6,llapitotta
meg 6ves munkaterv6t. Az 6vodai rnt6.zm6.nyegys6ge tekintet6ben tov6bbd nem vette Frgyelembe
az 6vod6ra vonatkoz6 rendelkez6seket, nem rendelkezett emellett az 6vodai nevel6s n€lkiili
n ap o k f elhas zn6l6s 61 61.
Meglllapitom, hogy o jogllkmisdg eludt sdrtt mddon a S7e//6 EGYMI fofiamatos duodai neueldt
biTlositisa befiett aiduoddban aqiskoldkra aonatkoli s1abdllok sryint 6s77 * tili siiinetet adott ki, ameltamellett, hogy iigye/et hidrydban ai iintett sial1k sTimdra jelentds nehdrydgeket jelentett - alkalmas uolt ara,
bogy

o<tiuodisgyennek leglobb irdekdnek negfeh/6 eljdnis eluiuel iiss<rfiigd uissTitsrigot oko4gon.
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3.

A

nevelds ndlkrili napokon biztositott 6vodai feliigyelet

Az EMMI rendelet 3.
eteltin

- ai

a s{il6 igeryte
S (7) bekezd6se 6rtelm6ben 6vodai nevel6s n6lkiili napokon
duoda elldy'a a gyermek feliigyeletdt. Ebb6l az kovetkezrk, hogy 6vodai nevel6sben

-

,,sztnetel6sekot" igy pl. nevel6s n6lkiili munkanapon, az 6voda nydri zdwa tartdsakor az 6vodai
kozszolg|ltat6s keretein beliil csak olyan tnt6.zm6ny l6that el 6vodai iigyeletet, amely az 6vodai
koznevel6si alapfeladata feljogositott, hiszen ez g t^rrcilja annak, hogy 6vodai nevel6shez
^
sziks6ges mrikod6si, tdrgyi 6.s szem6lyi felt6telek rendelkez6sre llljanak.
Figyelemmel voltam az EMMI rendelet 2. mell6klet6nek 5. pontlira is, amely a tobbc6hi
koznevel6si int6zm6lyre vonatkoz6 minimum kovetelm6nyek meghatdrozisa kozott az allbbiakat
rcgzia. Az Nkt. 20. $-6nak felhataknazils6val l6tesithet6 tobbc6li rnt6.zm6ryen beltl az adott
intdryudryegysdgek kialakitdnkor az e mell6klet szerinti intiryudnltlpusra el1irt mininunJbltdteleket kell
teljesiteni. Afankciondlis egysdgek (p6ld6ul a szaktantermek, a konl'v't6r, a tornaterem, torfl^szoba,
^
^
gy6gytestnevel6si, er5nl6ti terem, az eb6.dl6, a konyha, mosogat6, t6lal6, illemhelycsoportok,
mos6, vasa16, sz6rit6 helyis6gek, aula, tobbc6hi helyis6g - szril6i fogadilsra, tirgyal6sra, tnnepek
megtartdsira -, udvar) ktiids hasindlatra is kialakitbatdak. Amennliben ai duoda tiibbcdlil kiiTneaelisi
intdryndrytben nitktidik, a gtermekek uoportsiobii ds uduai foglalko{atdsa - a testneaeltis kiadteliael - a< e
cdlra kialakitott is kiryinllag ai tiuoda iltal hasindlt hefiisdgben, udaaron fiirtdnheL Alapvet6s, hogy a
tobbc6l6 tnt6zm6ny kialakit6sakor figyelemmel kell lenri arra, hogy a benne l6tesiil5 kiilonboz6
int6.zm6nyeeys6gek valamennyi saj6tos pedag6giai kovetelm6nye teljestlhessen 6s a kozosen
basznilhato helyis6gek kialakit6s6val a kivitelez6s6vel az adott intiryndrytegysdgpedagigiai teudkenltsige, a
gyermekekfoglalkoTlatdsa, a tanuldk tanitdsa, tanuldsa,:lletrendje neru akaddfioihatd.

A

felt6rt t6ny6ll6s szednt a fenntart6 Eszak-Budapesti Tankenileti I(ozpont a Szell6
EGYMI ovod616ba 16ro gyermekek r6sz6re a teljes 5szi sztinet 6s a t6li sztnet egy r6sz6nek
id6tartamlra a Mikl6s t6ri E,GYMI-I jelolte kr. Ez az 'nt6zm6rry az alapdokumentuma szerint
6vodai int6zm6nyegys6ggel nem rendelkezik, 6vodai feladatokat nem l6t el.
Minclerykre iekintettet megillapitom, hoglt afennturtri Esiak-Budapesti Tankeriileti Kdpont a Mikltis
tdri EGYMII a4 duodai kdineueldsi alapfeladat ellritdsira, uagtis a Srylld EGYMI-be jdni duoddnk
jogillaniilg elatiuel,
feliigyeletdre a uonatkoli jogtiabdbokfigyelmen kiuiil hagdsdualjeltilte ki, ame! diintdse a
ualamint

a

gyermek legiobb drdekdnek megfeleld e/dnh eladael

iixiefiigd

uissqtissdgol oko4ott.

A Mikl6s t6ri EGYMI vezet6je jelezte, hogy int6zm6nye az 6rintett id6szakokban nem
l6tott el 6vod6s gyermeket. Ennek kapcsin hangsflyoznom kell, hogy mindez nytlvlnval6an nem
a sajitos nevel6si ig6nyri integr6ltan nem nevelhet6 6vod6sok elT6t6sdra kotelezett szervek, hanem
e gyermekek sziileinek gyermekiik 6rdek6t szem el6tt tart6 gondoskod6s6nak tudhat6 be.
A jelent6sben felt6rt t6ny6116s szerint a sztil5ket a Szell6 EGYMI az 6vod6sok rigyelet6vel
kapcsolatos an m6r csak a kdsT dtintdsrdl tdjlkoztatta, vagyis arr6l, hogy az iigyelet az 6szi sziinetben
a Mik16s t6d EGYMI-ben lesz, a t6li sziinet tekintet6ben pedig az igyelete kijelolt tnt|.zmlnyt
sem hozta a sziil6k tudom6s6ra, csak a kiils6 helyszint ielezte el6te'
A felt6rt gyakorlattal osszefiigg6sben utalni kiv6nok arra, hogy a feliigyelet ell|tdsdnak
modjdt6vod6k tekintet6ben jogszabdly ktlon nem szab6lyozz^,az iskol6kkal szemben ar6l nincs
kiilon rendelkez6s, hogy az igyeletet az adott intdrytdryt dtodai

s1-erueryli egysdgeben, uag esetleg.afennturtd

fennturttistiban ldat mrh diod.ai kiineueldsi alapfeladat elhittitrit udgi6 intdryndrytben is

megsryrae7het6.1

k6rd6sben val6 dont6skor - a szaktirca 6ltal krfeitett 6ll6sponttal egyet6rtve - a
fennrarr6nak figyelemmel kell lenni, hogy az r.igyeletes 6voda ig6nybev6tele az 6rintett gyermekek
szilmira ardnyttlan teherrel nerr, i6rhat. Az ar6nytalan teher fogalmit az Nkt. 4. S 2. pontja
hatdrozza meg, kimondva, hogy arilnytzlanteher: ha a neaelds, a neuelds-oktalh ki)dlmdryei aidtlagos
kdriilmdryekhei kepesl - a gyermek, a tanul6 6letkor6t 6s saj6tos nevel6si ig6nyeit Frgyelembe v6ve ldrytegesen neheiebbek uagy jelentds ktiltsdgruduekeddst okoinak a gtermeknek, tanultiruak uagy a siiil1nek.

A

14.) ENINII rendelet 6 S (6) bekezd6se, amely kimondia, hogy
ha azok munkanapra esnek, az iskolinak - szi'rks6g eset6n napiain,
sziinetek
szabil1,o2611
az (1)-(5) bekezd6sben
gondoskodrua kell a tanul6k feliigyelet6r5l. A feliigyelet megszervez6s6r6l tobb iskola kozosen is gondoskodhat'

I pl. a 2017 /2018. tan6v rendi6r5l szolo 14/2017. (VI.
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Mindezek ismeret6ben nem elfogadhat6 a fenntart6 6s a Szell6 EGYMI vllaszdban foglalt
fenntart6, hogy 6vodai egys6ggel
azon htva*oz6s, hogy sziil6i ig6ny eset6n donthet fgy
^
rendelkez6 nt6zm6ny is kiielolhet6, de em nincs jogsiabifii ktiteleryttsdge. Hivatkoztak arra is, hogy
2076. 6szi sztnet6re nem rirkezett 6vod6skoni gyermekre vonatkoz6 iirgyeleti ig6ny, a t6li szrinet
sor6n is csak addig ielentkezett 6vod6skoru az igyelete, amig a helyszin a Szell6 EGYMI volt.
Mtndezzel szemben 6ll6spontom szerint nem hagyhat6 figyelmen kivtl, hogy valolilban az
6vodai tgyletre a kapott inform6ci6k szerint volt t6nyleges ig6ny, ennek keret6ben a t6li sztnet
els6 napj6n az engedllyezett 20 f6r6helyes 6voda l6tszim6bol maidnem a gyermek ll-tszim fele, 8,
mdsodik napjdn 6, oiga 3. 6s 4. r.crpjin a helyszini tigyeletet 4-4 gyermek vette ig6nybe.
Minderyk atapjtin negillapitom, bogy oX riuodai iigyeletet biilositri intiryndry neudnek ds befls7\ndnek
n1ilurinossrigra boiatala ruilkiit neghirdetett riuodai iigyeletre uonatkoyti intdimdryti felhiads a iogillamisdg eludael
is a tisilesidges eljtinishoiualdjoggaliixiefiiggd ttissTisstigot okoTott, miael aTnen biTlositotta aidintett s7ul6k
s?lndra aidaodai

iigyelet igerybeadnlduel kapcsolatos releudns informdciikat.

a7l is, hogy ai

informdciri hidrya egyben megakadifioTla a siiil1ket abban is, hogt
,StoJbt aegtdk aqdaodai elldtrist a sajtitos neaelisi igerytii integniltan nem neaelhetd gyermekeik slirudra. Artbdrt
gyikorlar aqriuodai siolgiltattisok ho4$firhetdsegeuel dssiefiigesbenfigtelmen kiuiil hagyla afogyatikossdgakra

Me&iltapitom

tekintettel hdtniryos helyryt;i gterrnekek

ds

sii)leik

el1rytben ritrysitdsdre

aonatkoll kiiteleigttsdget.

Int6zked6seim

A jelent6semben fehirt, alapjoggal osszefiigg6 vissz6ss6g jov6beni bekovetkez6se lehet6s6g6nek a
megel6z6se 6rdek6ben

a Szell6 EGYN4I int6zm6nyw ezet6i6t ara, hogy az 6vodat
int6zm6nyegys6gben az 6vodar ell6t6st az 6vodikra vonatkozo szabllyok szerint, az adott
nevel6si 6vben 6vkozi sztinetek n6lktil folyamatosan biztositsa, az 6vodai nevel6s n6lkiili
munkanapok id6pontj6t 6ves munkaterv6ben rogzitse, azokr6l pedig az lintett sziil6ket
megfelel6 haririd6ben 6rtesitse 6s e napokon az 6vodar iigyeletet biztositsa;

1) az A1bt. 32. $-a alapjdn felhiuom

2) az Aibt.32. $-a alapjin felhiuon az fszak-Budapesti

Tankenileti I(ozpont igazgatoi6t ana,
hogy a fenntart6siban l6v6 6vod6kba 1fu6 gyermekek szdm6ra - ilyen ig6ny eset6r. - az
6vodai feladatell6t6s6ra jogosult int6zm6nyek keretein beltl szervezze meg az 6vodat
iigyeletet, legyen figyelemmel alta, hogy az tgyeletes 6voda kijelol6se, illetve annak
ig6nybev6tele az lintetteknek ne jelentsen arinytalar terhet 6s tegye meg a sziiks6ges
int6zked6seket annak 6rdek6ben, hogy a sziil6k az 6vodai iigyeletre kiielolt int6zm6nyr6l
id6ben 6rtesiilhessenek.

Budapest, 2017.
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