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Az elifiris meginditdsa
panaszos beadvlnydbal el6adta, hogy a nyregyhizi Kazinczy Ferenc Gimn6zium, Alt l6no.
Iskola 6s Alapfokir Mriv6szeti Iskola (a tov6bbiakban: Gimnizrum) az informatikai 6tetts6gi
vizsgdra nem az ilItala risban kiv6lasztott programot (SharePoint) telepitette, igy vizsgdja nem a
^
megfelel6 eredm6nyt hozta. A telepitett programmal kapcsolatosan a vizsgin 6szrev6telt tett 6s
,,k6perny6felv6telt" k6szitett, amelyet a vizsgiztat6 tanir. meg is kapott, de kifog6s6t nem
hallgatt6k meg. S6relmezte, hogy tort6nelem 6s foldrajz tantirgyakb6l sz6beli vtzsgit tett, pedig a
szaklrt6i bizottsig v6lem6ny6ben ir6sbeli szimonk6r6.st javasolt a vizsg6kon. A panaszos ennek
ellen6re :6gy 6rezte, hogy j6l szerepelt a sz6beli vbsg6n, de ezt 6tdemjegyei nem ttikrozt6k.
A panaszos az :r6sbd.j 6retts6gi vizsga megtekint6s6vel kapcsolatosan krfogisolta azt is,
hogy - a fenntart6t6l kapott vllasszal ellent6tben - dolgozatit nem mutatt6k meg neki, csak az
6rdemjegyeket n6zhette meg. Ezeket akkor elfogadta, azonban illttisa szednt nem ezefl

A

eredm6nyeket vett6k figyelembe a sz6beli vizsgit kovet6 v6geredm6ny meg6llapit6sin6l.
A s6relmezett panaszr.igyben felmenilt az oktatilshoz, a isztess6ges elj6t6shoz va16 joggal,
a fogyatlkoss6ggal 616 szemllyek jogainak 6s es6lyegyenl6s6gtik v6delm6vel osszefiigg6 vissz6ss6g
gyanuja, ez6rt az alapvet6 jogok biztos6r6l szolo 2071. 6vi CXI. torv6ny (a tov6bbiakban: Ajbt.)
18. S (1) bekezd6se alapiilnvrzsgillatotinditottam. Avasgillat sor6n az Ajbt. 21,. $ (1) bekezd6s a)b) pontja 6s (2) bekezd6se alapj6n t6)6koztattst k6rtem a Gimnizi,tmrgazgatojdtol.

Az 6rintett alapvet6 fogok 6s alkotminyos elvek

.
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oktatdshoz val6 jog: ,,AtIinden magyar illampolgirnak joga aan a miiaelfiddshel Magyamrslig e
^z
jogot n kdTrnilaelfidds kiter7'eqtdsduelds iltaldnossri tdteldael, aqingyenes dt ktinleif alffikil, aqingyenes
ds mindenki slimdra hoiTifdrhetd ki)rypfoki, aalamint a kipetsdgei alaBdn nindenki slimdra
hoq$fdrhetd felsdfokil oktatissal, toudbbd ai oktatdsban rdsrysiilfik ttiradnlben meghatdroTottak
sryrinti anJagx tdmogatdsdual biVlosi/a." [Alaptorw6ny XL cikk (1)-(2) bekezd6s];

a fogyat6koss6ggal

616 szem6lyek jogainak v6delme: ,,LLag1nmrclig

kiilon intdTkeddsekkel uddi
a gyermekeket, a ndket, aTiddse ket ir afogyatdkkal dl6ket." [Alaptorv6ny XV. cikk (5) bekezd6s],
a tisztess6ges hat6s6gi elj6r6shoz val6log: ,,A,[indenkinekjoga uan ahho7, hogy iigyeit a hatdsdgok
risirehajlds ndlkill, tis{essdges mridon is issierii hatdriddn beliil intd4idk " [Alaptorv6ny )OilV.
cikk (1) bekezd6sl.

Az alkalm

^zott iogszabilyok

- ^ r,emzeti koznevel6sr6l sz6l6 201,1. 6vr CXC. torv6ny (a tovibbiakban: Nkt.);
- a Fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek jogair6l sz6l6 egyezm6ny 6s az ahhoz kapcsol6d6
-

Fakultativ Jegyz6konry kihirdet6s6r6l sz6l6 2007. 6vr XCII. torv6ny (a tov6bbiakban
CRPD);
a Gyetmek jogair6l sz6l6, New Yorkban, 1989. novembet 20-6n kelt Egyezm6ny
kihirdet6s6r6! sz6l6 1991. 6vt LXIV. torv6ny (a tov6bbiakban: Egyezm6ny);
az 6retts6gi vizsga vizsgaszabillyzatinak l<radis6r6l szolo 700/1997. (VI. 13.) I(orm.
rendelet (a tov6bbiakb an: Eretts

- a

6 gS

Szab 6ly zat) ;

nevel6si-oktat6si int6zm6nyek mfikod6s6r6l 6s a koznevel6si int6zm6nyek
n€vbaszn|latar6l szolo 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a tovibbiakban: EMMI

rendelet);

-

az

6retts6.gi vizsga r6szletes kovetelm6nyeir6l szolo 40/2002.
tov6bbiakban: Viz sgakovetelm6nyek).

O. 24.) OM rendelet (a
1

A megdllapitott t6nydll6s
'1.. A panasqos tanuld el6adta, hogy 6retts 6gi vrzsgit tett a Gimn |zi:umban, ahol az itisbeli vizsg|kat
kovet6en szerette volna megtekintetni a dolgozatainak javitS.sit, de arta a Gimndzium nem adott
lehet6s6get. A kiirt id5pontban egy ismer6s6nek kis6ret6ben 6rkezett a ,,megtekint6sre", de csak a
szizallkos eredm6nyeket oszt\lyz^ta iltszdmitva ismettett6k vele, amelyeket elfogadott 6s ezt
al6tds6val is igazolta. A sz6beli vizsgit kcivet6en, az 6retts6.glbizonyiwdnyok kiad6sakor azonban
szembesiilt azzal, hogy bizonyiwdnydban nem a kor6bban ismertetett etedm6nyek figyelembe
v6tel6vel meg6llapitott osztalyz^tok szerepelnek. Ekkor k6rte fu6sbeli dolgozatainak a
megmutat6s6t, fordult az 6retts6gr elnokhoz 6.s az tgazgat6hoz is, de ,,elzavart6k". Ezt kovet6en
k6relemmel fordult a fenntart6hoz is, de a fenntart6 vllasziban 6].lit6sart val6dannak min6sitette.
A panaszos el6adta, tovibbS, azt is, hogy zz informatika 6retts6gi id5pontj6t megel6z6 klt
h6ttel kor6bban futa al6 azt a klrclmet, amelyben ryilatkoiott a uirygin ai dltala hasindlni kiadnt
s4oftuerrdl. Majd a vlzsg el6tti napon behivt6k a Gtmndziumba, melt az egyrk programot nem
jelolte meg a szofwedist6ban, amit a rendszergazdinak a m6snapi vizsgiln telepitenie kellett. A
hi6nyoss6g podilsira bement a Gimnilzi,tmba 6s bejelolte a SharePoint sryftuert. Mindezek ellen6re
m6snapi vasgiln nem az illtala villasztott programot telepitett6k a sz6mit6g6pre, a feliigyel6
tanirnak ezt lelezte is. A Gimn6zitm a t6ved6s6t ugyanakkor nem kordg6lta, ebb6l kovetkez6en
pedig vizsgiljdnak eredm6nye sem r5tte el az elvdrt szintet.
Hidryprltldsi felhiudsonra a tanald panasyit a kduetkei1kkel eges{um ki. A hib6s 6s a
Gimn6zium mulaszt6sa miatt felkeriilt szoftverr6l k6perny6 felv6tel k6sztilt, amtt a vizsg|ztato
a
megkapott. A vtzsg6n6l 6s a vizsga v6.g6t is jelezte ahib6t, de fellebbeidsre flem kerii/t sor, mert
^zt a
hogy
ezzel
Val6szinrisiti,
kap
6retts6git.
nem
fellebbez,
akkor
ha
kapta,
hogy
villaszt
fellebbez6st6l akartdk elrettenteni. Felid6zte a szoftver telepit6s6vel kapcsolatos k6td6s6re adott
villaszt is, amelyben az igazgat6 arra hivatkozott, hogy a Gtmndziumnak ez progr^mia van meg,
^
tov6bbi kiad6sokat elre a c6lra nem forditanak. Az igazgatohelyettes pedig arra hivta fel figyelm6t,
hogy az 6r6kon kellett volna jelen lenni. A tanul6 szerint azonban az 6r6k tombositve voltak 6s
annak is csak a fele volt megtartva, ahol nem tanultak weblapk6szit6st. A Gimn6zium igazgat6ia
lrisban nyilatkoztatta, hogy aiinfornatika drettsdgire magitril kd:iiilfe/, ez6rt otdtk6nt 5000 forint6tt
j6rt magdntarrdthoz.
Kieg6szit6s6ben utalt ata rs, hogy v6lem6nye szerint az informatika vtzsga ut6n val6
panasztltele befolttixal uolt a sryibeli ui<tgni eredminleire er, mert a Glmn6zium rgazgatoia kijelentette,
hogy ,,teljesen megb6ntam, hogy felvettelek". A k6rd6ses tant6rgynak a tort6nelem 6s az angol
vasgiljdt tartott^. Tort6nelemb6l a bev6ndorl6sr6l kellett besz6lnie, v6lem6nye szerint a t6telt
nem kapott megfelel5 pontsz6mot Az angol vizsgdval
sikertlt i61 elmondania, de
^rr^
kapcsolatosan el6adta, hogy az risbehje hirmasn, -ig sz6beliie szerinte 9}o/o-ra sikeriilt.
Hivatkozott a kieg6szit6s6ben arra is, hogy a szak6rt6i bizotts6g 6ltal meg6llapitott kisebb,
szorongisra visszavezethet5 stresszes besz6d kommunikdci6s probl6m6ja van, a szak1rt6i
bizotts6g emiatt javasolta a sz6beli feleletek helyett az rilsbeh el6nyben t6szesit6s6t.
A panaszos a fenntart6 villaszdval kapcsolatban jelezte, hogy ^z flem fedi a val6sigot,
mert a megtekint6sre egy bardtjival lrkezett, de nem volt ott az ltettslgi vizsgabizottsig 1egyz6ie,
igazgat6, hanem a Gimnizium titk6ra kozolte veltik, hogy 6 csak jegyekrSl ad
sem
^z
felviligosit6st.
A tanul6 tendelkez6semre bocs6tott^ a Srybolcs-Sqatmdr-BeregMegei Pedagigiai Siaksiolgilat
siakdrtdi biiottsdga tlhal kidltitott udlemdryt. A v6lem6nyben foglalt diagn6zis szerint a tanul6
beilleszked6si, tanul6si neh6zs6gben szenved a szoveg6rt6s 6s sz6mol6s tertilet6n, ez6rt kiilonieges
b6n6sm6dot ig6nyl5 tanul6. A bizotts6g javaslatk6nt fogalmazta meg tobbek kozott az :risbelt'
feladatok .r.i6., tiibbl€tidt biryosittittit, a tanul6 kommunik6ci6s neh6zs6ge miatt a< irdsbeli
slimonkdrds preferdltitit minden tanttirgybtil, valamint a matematika tanldrgt aldli felmentd:it. A v6lem6ny
tov6bb6 tartalmazta, hogy az 6retts6gi v|zsgir a tanul6 k6relme alapifu minden 6rintett
tantfugyb6l €lhet azon mentesit6sek 1ehet6s6g6ve1, amelyek a szak6rt6i v6lem6nyben szerepelnek.
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2, A Gimnd{un tgaTgatdja megkerefisemre adott udlasqa sryrint az r6.sbeh vizsga megtekint6slre 2077.
jrinius 6-6n volt lehet6s6ge minden vizsgdz6nak
kijelolt teremben. A vrzsgLz6 baritl|val
^z ^rt^
jegyz6rck,
hogy csak a pontsz6mok 6rdeklik, azt fellwa
lrkezett a megtekint6sre, amiko r el6adta a
tivozti k6sziilt, ekkor a jegyz6 megk6rte, hogy trja al6. a megtekint6sr6l szolo paptrt. Mell6kelten
megkiildte a panaszos ir6sbeli dolgozatainak, illetve a sz6beli t6telek kidolgoz6s6t rogzit6lapok
mdsolatit. Rendelkez6semre bocs6totta tovilbbd a tanul6 6retts6gi vrzsgLru va16 jelentkez6s6t 6s
mentess6g6nek k6relm6t. Az igazgato hivatkozott ara, hogy a vizsgiz6 informatik6b6l vrzsgdra
bocs6that6 volt, de lelezte,hogy az els6 besz6lget6siik sorin kozolte vele, hogy az esti gimn6zium
kerettantervi 6raszdmdban 6retts6gi vizsgira felk6sziilni nem lehet, tincilldan ke// a7! adllalnia. Ert6l
ir6sos nytTatkozatot is k6rt a tanul6t5l, amelynek misolat6t rendelkez6semre bocsdtotta.
Az igazgat6 el6adta, azt is, hogy a vizsg6z6 az informatika vizsg6hoz sziiks6ges lapjit
hidryoun ttiltiitte ki. Y6lem6nye szerint a jegyz6 segit6 )o szindlka miatt 6rtesitett6k telefonon a
tanul6t, hogy p6tolhassa a hiilnyzo adatot. A tanul6 a hidnlossrigot a uiisgit megeld46 nap pdtlha,
amikor m6r a Gimn6ziumban a vizsgaterem el6 volt k6szitve vrzsgdra, a rendszergazda 6ltal a
Gimn6zium licenc6be szerepl6 szoftverekkel- Az tgazgat6 szerint art6l nem volt tudomisuk, hogy
a tanul6 bejott 6s ut6lag p6tolta hi6nyos nyrlatkozatat informatika 6retts6gihez.
A tanul6 az lnformatika gyakorlai vizsgir6l tdvozva (k6s6 d6lutin) panaszos anyj6val
visszat6rt az int6zm6nybe, ahol reklam6ci6jdnak adott hangot. A fentieket elmondta nekik, s6t azt
is, hogy ha tudom6sa lett volna r6la, akkor a legyz6nek nem engedi az ut6lagos bejelol6st. A
Gimn6zium igazgato)a ekkor tiljlkoztatta a tanul6t, hogy fujon beadv6nyt paraszir6l, amelyet az
6retts6gi vrzsga elnoke hatiskor6ben el tud birahi. Ett6l azonb^n panaszos el6llt.
^
kis6ret6ben k6rte felv6tel6.t a
Az rgazgat6 tljlkoztatott alr6l, hogy a paflaszos any)6,nak
Gimn6ziumba, azonban a fatalenbernek komofi kommunikidds probldmQa uolt. Ekkor elmondta a
felt6teleket, 6s k6rte keressenek speci6lis int6zm6nyt. Ok ett6l elzlrkoztak, mert ez m6r igy is a
harmadik iskol6ja a tanul6nak. Tij6koztatta 6ket, hogy a szak6.rt6i bizotts6g 6ltal javasolt
felment6st csak a matemadka t^fltargy kovetelm6nye al6li felment6s tekintet6ben tudja figyelembe
venni.
A tanul6 atantt6si 6r6kon rendszeresen megjelent, de soha nem sz6lalt meg. Tan6v v6ge
fel6. az osztilyra nem jutott annyi frgyelem osszesen, mint a panaszosra, hogy az 6retts6.gp sz6beli
r6sz6re felk6szits6k tanirar. A pedag6gusok 6s az oszt6lyf6nok segit6 munkija, tovibbi az
iskolatitkdrok j6 sz6nd6ka van a mogcitt, hogy 6retts6.g; btzonyitvdnyhoz juthatott. Szem6lyes
v6lem6nye hogy ,,a legnagyobb hibink, hogy segt*ttiink aalaki oltanon, aki nem drdemelte meg!"

A vizsg6lat megdllapit6sai

I. A hatiskdt tekintet6ben

A feladat- 6s hat6skorcimet, valamint ennek ell6t6sihoz sztiks6ges vizsgillai jogosults6ga:rmat az
A1bt. hatirozza meg. A torv6ny 18. S (1) bekezd6se szerint az alapvet6 jogok biztosihoz b6il<t
fordulhat, ha megit6l6se szerint hat6s6g tev6kenys6ge vagy mulaszt6sa a beadv6nyt tev6 szem6ly
aLapvet6 jog6t s6rti vagy annak kozveden vesz6ly6vel i6r, felt6ve, hogy a rendelkez6sre 6116
kozrgazgatisi jogorvoslati lehet6s6geket - ide nem r5rtve a kozigazgatisi hat6rozat birosl,gi
feltilvizsg6latat - mdr kimeritette, vagy jogorvoslati lehet6s6g nincs sz6mdta biztositva.
Az Ajbt. 18. S (2) bekezd6s a) pontja 6rtelm6ben k6zszolg6ltat6stv6gz6 szerynek min6siil
fliggetleniil att6l, hogy mibten tTerae4eti formdban nfrktidik ai dllami uagy iinkonndryiati feladatlt elldtti,
illetae e feladat elldtdsiban ki)ryemilki)dd sryrr. Az Nkt. 1. $ (2) bekezd6se 6rtelm6ben a koznevel6s
kozszolgilat, amely a felnovekv6 nemzedlkek 6rdek6ben a m^gy^r rirsadalom hosszri t6v6
fejl6d6s6nek felt6teleit teremti meg, 6s amelynek 6ltal6nos kereteit 6s garanciatt az 6llam biztositja.
Az Nkt. 2. S (1) bekezd6se kimondja, hogy az Alaptorv6nyben foglalt ingyenes 6s koteiez6
alapfokri, ingyenes 6s mindenkr szimirahozzdf6.thet6 koz6pfokri oktat6shoz val6 jog biztositdsa a
m^gy^r. 617am kozszolg6lati feladata. A fentiek alapjiln nind aq iskoldra, nind annak fenntartt/ira a4
J^

ombudsman aiisgllati jogosultilga

- az Aibt. hat6skod szabilyar 6rtelm6ben -

egydrtelmiten kiteued.

Meg6llapitottam, hogy a panaszos aiiskola intd4kediseiuel srymben afenntarhl eljdnisdt

IL Az 6rintett alapvet6 jogok

ke1demdrye7le.

6s elvek tekintet6ben

Az alapjog; biztos egy adott t6rsadalmi probl6ma mogott 6116 osszeftgg6s-rendszer fekirilsa sor6n
auton6m, objektiv 6s neutr6lis m6don, l<tzir6lag alapjogi 6rvek felsotakoztatilsdval 6s
cjsszevet6s6vel tesz eleget mand6tum6nak. Az ombudsmant nt6.zm6ny megalak,iilsa 6ta az
Alkotm6nybir6s6g
orsziggyil6si biztos kcivetkezetesen, zsin6rm6rt6kk6nt t6maszkodott
^z
jog|llami
alapvet6
garanciill<kal 6.s az alapjogok tartalmival kapcsolatos elvi meg6llapitisaua,
valamint - az ombudsmani jogv6delem speci6lis von6sainak megfelel5en - alkalmazta az alapjogkorldtozds alkotm6nyo s s6g6t megit6lni hivatott alap j ogi te sz teket.
Az Alaptorv6ny vonatkoz6 rendelkez6seinek szcivege az Alaptorv6ny Negyedik
M6dosit6s6nak hatdlyba l6p6s6t kovet6en tov6bbra is nagyr6szt megegyezik az Alkotm6nyban
foglaltakkal,
alkotm6nyos kovetelm6nyek 6s alapjogok tekintet6ben jellemz6en nem tartalmaz
^z
olyan rendelkez6seket, amely ellent6tesek voLr6nak a kor6bbi alkotm6nyrrnk szoveg6vel. Az
Alkotm6nybir6sig a 22/201.2. $r. 11.) AB hatirozatdb^n arta mutatott 16, hogy ,,a7 e1646
Alkotmdryt ds aq AkptAndryt egyes rendelkeyirci turtalmi egyeqdsdge esettin dPPtn lt€m a koribbi
alkotmirybinisigi dt)ntdsben megjeknd jogeluek dtudteldt, hanem aTok figyelnen kiaiil hagydsit kell indokolni".
Az Alkotm6nybnos6,g ugyanakkor a 13/2013. (VI. 17.) ,\B hatdtozatlban kiemelte, hogy az adott
hat6rozatban vizsgillt torv6nyi rendelkez6sek eset6ben m6r az Alaptorv6ny Negyedik M6dosit6sa
alapjin i6r el a kor6bbi alkotm6nybr6sdgthatdrozatokbal foglaltak felhaszn6lhat6sdgdt illet5en. A
testtilet ennek kapcs6n elvi 6llel mondta ki, hogy ,,a4 Alkotmdrybirosdg a hatdfidt ues{ett
alkotmdrybinisdgi hatdro4at forniskdnt negjeltildfiuel, a ldrytegi, aq adott iigyben fe/meri)16 alkotminlosstigi
kdrdds eldiinti:dhe1 sTliksiges mirtdkii ds tery'edelmii turtalrni uag s4duegsrynil megjelenitissel hiuatkoihay'a uagy
idd{eti a konibbi hatdroiataiban kidolgorytt drueket, jogelueket. A4indokoldsnak ds alkotmdryjogiforuisainak
ugtanis a demokratikus jogillamban mindenki slimdra megismerhelfinek, ellendiThetdnek kell lennie, a
.jogbiTlonsdg ,grr)t o<, bogy o diintdsi megfoatolisok dtldthatdak, ktiuethetdek legyenek. A nliludnot druelds a
diintis indokldsdnak /dtalapja. A konibbi hatiroqatokban kfejtett dnek felhasindlhahistigit ai
Alkotmdrytbinl:dg nindig esetrfil esetre, a konkrdt iigt konlextustiban uiisgi/a."
Ha osszevetjik az Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6s6ben, illewe az Alzptow6ny XI. cikk
(1)-(2) bekezd6s6ben foglaltakat a kor6bbi Alkotm6ny 2. S (1) bekezd6s6nek, illetve 70lF. S (1)-(2)
bekezd6s6t, akkor az 6llapithat6 meg, hogy a vtzsgillat tdrgydt k6pez6 jog6llamis6g elve 6s az
oktat6shoz val6 jog tekintet6ben flem hoz olyan 6rdemi villtozdst az -Llaptow6ny szovege, mely a
kor6bbi alkotm6nybuosilgi gyakorlat elvet6s6t, tafialmi dt6t6kel6s6t al6tdmasztan6. Igy elvi
megdllapitdsaim megfoga\mazdsa, az alapjogok 6s az alkotm6nyos elvek 6rtelmez6se sor6n -

ellenkez6 tartalmri alkotmdnybt6silg] dont6s megsziilet6s6ig rdnyad6nak tekintem az
Alkotm6nybir6s6g 6ltal mind az Alaptorv6ny hatiiyba 16p6s6t megel6z6en, mind pedig az azt
kovet6en meghozott hat6r<>zatai indokol6s6ban kifejtett megilllapit6sokat. A tisztess6ges eljir6s
6rv6nyestil6se kapcs6n 6rdemes kiemelni, hogy imm6t kiilon alkotm6nyi tendelkez6s nevesiti a
tis7terdges hatdsdgi e[dnisho1ualri jogot. L6nyeges az is,hogy az Alaptow6ny )il/. ci]'k (5) bekezd6se
nyom6n Magyarorslig kiiliin intiqkeddsekkel
't.

Az Alaptorv6ny XI. cikk (1)-@

uddi a gyerrnekeket is afogyatdkkal dl6ket.

bekezd6se alapi6n minden magyar dllampolgirnakjoga

uan

a miiuelfiddshe4 Magltarorsryig e7! a jogot a kiiT,niiluelfldds kiterl'es7ldsduel ds dltaldnossd tdteliuel, a4 ingyenet tis
kiitekTf alaffikri, az ingyenes 6s mindenki sz6m6rahozzdf6rhet6 koz6pfokri, valamint a k6pess6gei
alapjiln mindenki szfumira hozzdf6.rhet6 fels5fokri oktat6ssal, tov6bb6 az oktatisban r6szestil6k

torv6nyben meghatirozottak szerinti anyagi tdmogatlsival biztositia. Az Alaptorv6ny a
szem6lyis6g kibontakoz tat6s6nak, a t6i6kozott 6s felel6s polg6u6 v6l6snak az egyrk alapvet6

felt6telek6nt ualamennli magyar tillampol&irjogdt eliweri a miiaeltsig megsieryesdre ttirekadshel
Az Nkl rogzitt a kiemelt figyelmet ig6nyl6 tanul6k kot6t 6s jogait. A kiemelt ftgyelem a{
a4 dtlagosldl eltdrd
1elenti, hogy o< e ktirbe turtopik sEdtos talaldonsdgak, he!7gtiik, dllapotak miatt
alko/dk
csoport
ahsoportjdt
specidlis sTakirtelmet, esTktiiiiket hfelsryrelda igeryelnek. E
foglalko$st,figyelmet,

4

a<ok a gyerznekek ds tanuldk, akik sryindra egyben ki;lAnlegu bdndsmtidot is tiiikilges bi$oitanl lde
tafioznak a sajdtos nevel6si ig6ni'u gyermekek 6s tanul6k, akik a szak6.rt6i bizotts6g szak6tt6i
v6lem6nye alapj6n mozgdsszervr, lrz€kszewr, 6rtelmi vagy besz6dfogyat6kos, tobb fogyat6koss6g
egytittes el6fordul6sa eset6n ltalmozottan fogyat6kos, autizmus spektrum zavatal, egy6b pszich6s
fejl6d6si zavanal (srilyos tanul6si, figyelem- vary m^g tartisszabillyozisrzavanal) ktzdenek.

2. Az Alaptorv6ny XV. cikk (a) bekezd6se szerint Magyarorszig az

es6lyegyenl6s6g
megval6sul6sdt kiilon int6zked6sekkel segiti. Az Alaptorv6ny XV. cikk (5) bekezd6se rogziti, hogy
Magyarorsz6g kiilon int6zked6sekkel v6di a gyermekeket, a n6ket, az id6seket 6s afogyatdkossdgal
dl6ket. Az Alaptorv6ny tehdt a fogyat6kossiggal 6l6ket gondoskod6sra szoru16 6s kiilon v6delmet
ig6nyl6 csoportk6nt emeli ki. Az Alaptorv6ny XV. cikk (2) bekezd6s6ben rogzitett a h6,tr6nyos
megkiilonboztet6s 6ltaldnos tilalma al6li kiv6telt jelent az Alaptor:rlny id6.zett rendelkez6se,

amelyek alap)in Magyarorsz 69 az esllyegyenl6dens6gek kikriszobol6s6t c6lzo rntl.zked6seket is
egyenl6s6g tattalmi megval6sul6sdLt szolg616,
tesz. E, rendelkez6s 6rtelm6ben
^z
^z
tett pozitiv megkulonboztet6s megengedett.
felsz6mol6sa
6rdek6ben
es6lyegyenl6t1ens6g
Az es6lyegyenl6s6g el5segit6se az 6llam r6sz6r6l egy jogi lehet6s6get biztosit, ugyanakkor
bizonyos, valamely tulajdons6guk (pl. 6letkor, fogyat6koss6g) ok6n saj6tos, kiszolg6ltatottabb
helyzenik miatt objekttve hitinyba keriil6 szem6lyek csoportjainill az lllami bezvztkozds nem
fakultativ feladat: az 617am koteles hat6kony l6p6seket tenni az eredend6en egyenl6tlen helyzet
felsz6mol6sa 6rdek6bet. Az alkotmdnybu6sagl gyakorlat szerint az 6llam relative ielent6s
szabads6got 6lvez abban, hogy pontosan milyen m6don, milyen jogi, normativ 6s anyagi
eszkozokkel teljesiti az es6lyegyenl6s6g el6mozdrt6s6ra vonatkoz6 alkotm6nyos kotelezetts6g6t,
mint 6llamc6lt: e korben m6rlegelni lehet az eszkozok megvdlasztisdban az 6llam tehetbir6
k6pess6g6t. A h6tt6nyos megktilonboztet6s tilalma 6s az es6lyegyenl6s6g el6mozditilsa az 6llam
sz6m6ra elt6r6 jellegri, de szorosan osszekapcsol6d6 feladatot jelent. A jogegyenl6s6g
egyenl6 m6lt6sigri szem6lyk6nt kezel6s biztosit6sa els6dleges 6llami
megtetemt6se,
^z
kotelezetts6g, mig az es6lyegyenl6s6g el6segit6se az 6llam r6sz6r6l egy iogl lehet6s6get biztosit.
Valamely tulajdons6g miatt saj6tos, kiszolg6lt^tott helyzetiik miatt objektive hitilnyba
kenil5 szem6lyek tekintet6ben a4dllani beauatkolis nenfakaltatiufeladat, az 6l\am kciteles hat6kony
l6p6seket tenri az eredend6en 6s srilyosan egyenl6tlen helyzet felsz6mol6s6ra. A speciilis,
objektive h6tr6nyos helyzetben l6v6 jogalanyok sz6m6ra ugyanis csak az es6lyegyenl6dens6g
kiktiszobol6s6t c6lzo llLami kotelezetts6gv6llal6s, tobbletjogok biztosit6sa teremthet lehet6s6get az
egyenl6 es6lyekre. Igy teh6t a fogyat€koss6ggal 616 szem6lyek val6di es6lyegyenl6s6g6nek
megteremtr!:se els6sorban hosszri tivtt, fokozatos, illetve folyamatos 6s kovetkezetes feladatk6nt
trhat6le a jogalkot6s 6s a jogalkalmaz6s valamennyi szerepl6je szimira.
Az Alaptorv6ry Q) cikk (2) bekezd6se 6rtelm6ben Magyarorszdgnak a nemzetkcizi logS
kotelezetts6geinek teljesit6se 6rdek6ben biztositania kell a nemzetkcjzi jog 6s m^gy^r ,og
^
osszhangjit. A CRPD preambuluma szeint a r6szes 611amok elismerik, hogy b6rkinek a
fogyat6kossi,g alapl|n tort6n6 h6tr6nyos megktlonboztet6se az emberi szem6ly velesziiletett
m6lt6s6g6nak 6s 6tt6k6nek megs6rt,!,se. I(otelezetts6get v6llaltak, hogy meghoznak minden
megfelel6 jogalkot6si, kozigazgatlsi 6s egy6b tnt6.zked6.st az Egyezm6nyben foglalt jogok
v6grehajt6sa 6rdek6ben. A CRPD 24. cikke az oktatisra vonatkoz6 kovetelm6nyeket foglal)a
mag|ban. Ennek 6rtelm6ben a t6szes 6llamok elismerik a fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek
oktatishoz val6 1ogit. Ennek a jognak a hitilnyos megkiilonboztet6s n6lktili, az egyenl6 es6lyek
alapifin tort6n6 megval6sitisa c6l16b6l a r6szes 6llamok befogad6 oktat6si rendszert biztositanak
minden szinten, tov6bb6,6lethosszig tart6 tanslisi lehet6s6get nyujtanak. Egyben biztositj6k, hogy
a fogyat6kossdggal 616 szem6lyek a lak6kozoss6giikben 616 tobbi szem6llyel azonos alapon f6mek
hozz6, a befogadd, ruindsdgi ds ingyenes alapfokri oktatishoz, aalamint a kt)ryipfokil oktatdsho4
gondoskodnak a7 egydn igeryeihei ftirtdnd i:sryril alkalna4koddsnll; toadbbd a fogtatikosstiggal dld srymdlek
negkapJik a hatdkonl tanulcisukat elfimoTditd sTiiksdgu tdmogatdst aqdltaldnos oktatdsi rendsryrben.

3. Az Alaptorv6ny )OilV. cikke imm6r kinyilvinitja a tisTlessdges eljinishoi uald jogot. Az
Alkotm6nybir6s6g dont6seiben felhivta a figyelmet
hogy a iogilllamisignak sz6mos
^na,
osszetev6je van. h6nyad6 alkotmdnybir6s6gi t6zis, hogy a )ogilllamisig elv6b6l foly6 egyik
5

legfontosabb alapkovetelm6ny a kozhatalom, a kozigazgatis torw6ny al6 rendelts6ge: a
kozhatalommal rendelkez6 szewek a jog 6ltal megilllapitott mrikod6si rendben, a polg6rok
szLmdta megismerhet6 6s l<tsz6mithat6 m6don szabillyozott korl6tok kozott fejtik ki
tev6kenys6giiket. A kozigazgat6,s torv6nyess6ge akkor val6sul meg, ha ioglug szabdlyozott eljitdsr
keretek kozott mrikodik, a jogkorl6tozdsra adott felhatalmaz6st pedig torv6nyi szinten pontosan
kell meghatiroznt. Nem hagyhat6 frgyelmen kiviil tovdbb6, hogy a l<tszimitbat6s6g - bele6rtve az
egys6ges jogakalmaz6st - 6s az eljtfisi garancnk biztosit6sa szorosan cisszekapcsol6dik az egyes
alanyi alapjogok, szabadsdgogok v6de1m6vel, mintegy kolcscinosen felt6telezik egym6st.

III. Az tigy 6rdeme tekintet6ben

l. Az

drettsegi ,i<tgno adhatd kedueryrudrytek ds mentes$ge,€ kor6ben els6 l6p6sk6nt elemeztem az
6retts6gire tort1n6 jelentkez6sre vonatkozo jogszabillyi rendelkez6seket. A jelentkezls az e c6ka
szolg6lo jelentkez6si lappal tort6nhet, amelyet meghatirozott hatind6ig kell benyijtani a
vizsgabizotts6gotmrikodtet5rnt1zm6nyigazgatojihoz.
A vrzsgdra jelentkez6nek az Erettsl.gl Szabillyz^t 72. $ (6) bekezd6s6nek utols6 mondata
alapiiln a jelentkezl.si lapjin fel kell tiintetnie azt is, ha d/ni kiudn a Viisgakt)uetelmdryek 5. $ (7)
bekeqddsdben meghatiroqottjogiual, uagyis ha a uiqsgiqtit- aqNkt.56.[ (/)bekeyddse alapldn a kiitele46 ds a
ki)teleqden udlasTtandti drettsegi uiqsgatrirytnak negfeklt tantdryybdl a kri4episkoldban - mentesiteltdk az
6rdem)egyekkel 6s osztillyzatokkal tort6n5 6rt6kel6s, min6sit6s a161, akkor az adott tant6rgy helyett
a vizsgdz6 egy m6sik, illtala villasztott vizsgat6rgyb6l tehet 6retts 6,9S vtzsg6t. Tov6bb6 szint6n e
rendelkez6s alapjS,n a vizsgdz6 r6sz6re - a szak6.rt6ibizottsig szakv6lem6nye alapjin - kdrelndre
engeddfieTni kell a7 irtisbeli bes4lmoll s4ibeli besyamoldual udgy a :{be/i beslimold irdsbeli betlimoldual
ttirtdnd fe lud ltdstit, ds bi77o itani ke l/ a h ossiab b fe lkdsTa ldsi iddt.
A. fehS,rt t6ny6ll6s szerint a tanul6 201.7. ianuit 26-6n jelentkezett az 6retts6.gi vtzsglra,
jelentkez6si lap16n matematika tant6rgyb6lk6rt az Nkt. 56. $ (1) bekezd6se alapj6'n mentess6get 6s
hefiette irfonuatika lantdrgybtiljelentke4ett hetlsegi uirygira. I(6relm6nek megfelel6en a Grmndzium
kelthatdrozatiban a jelentkez6t mentesitette matematika tant6rgyb6l.
igazgatoia szint6n
^ztaap
A panaszos kifogisolta, hogy az egyes tant6rgyakn6l (ktlonosen angoln6l 6.s foldraiznill) a
sz6beli vizsgi,kon nem kapott kedvezm6nyeket, pedig a szak6rt6i v6lem6ny szerint erre iogosult
volt. Jelezte, hogy sz6ban nehezen fejezrl<tmagit 6s a szak6rt6i v6lem6ny tattalmazta az ir6sbelt,
feladatok eset6n a tobbletid6 biztosit6sit, az ir6sbeli szimonk6.t6s prefer6lilsdt minden
tant6rgyb6l, tovdbb| togzitette, hogy a tanuld kdrelne alapliln minden 6rintett tant6rgyb6l 6lhet
mentesit6sek lehet6s6g6vel, amelyek a szak6rt6i v6lem6nyben szerepelnek.
^zon
A rendelkez6semre 6116 ielentkezl.si lap adatai alapjdn rogzitem, hogy az 6retts6gin a
siakdrtdi bi1ottsdg dltal adhatd toadbbi kedueryndryekre uonatkoryrian aq drettsegire uald jelentkerysi lapon nem
m6r
rytiljtott be kdrelmet. E kedvezm6nyekkel az 6retts6.gSz6 csak akkor 6lhet a vtzsg6n a fent
hivatkozott,azBrettslgtszabillyzat 12. $ (6) bekezd6s6ben foglaltak szerint, ha e tekintetben is a
jelentkez6si lapjdn k6relmet nirrjt be 6s k6relme alapjdn az tgazgat6 a kedvezm6nyeket megadia.
Afentiekre tekintettel nem igaiolhatti, hogy a Gimnd{um jogsdrt1en mulasTlott aTdrettsdgi46 slamdra
adhatri mentessigek is kedueTrndnjtek megaddilual i)x4efiiggdsben, e4irt nlopJog, uisslissdgot nem dllapitok meg

Vizsg6latom sor6n a taruulti inforrnatikai drettsegi w<W/'a megrryraeTdsdnek jogryntseget is
6ttekintettem. Ennek keret6ben arra kerestem v6laszt, hogy az 6retts6git szervez6 iskola

2.

vezet6,6nek mifienfeladata uan a uiqsgira

uald jelentke4drdls{ld dt)ntis meghoTatalakor.

Eretts6 g Szabillyzat 12. $ (9) bekezd6se 6rtelm6ben a vizsglra val6 jelentkez6s
elfogadilsilr6l az tgazgat6 dont, amelyet hatdtozatba kell foglalni. Bhr a iogszab|l,v nem r6szletezi

Az

t6telesen, az igazgat6 a jelentkez6s elfogad6s6t6l nyilv6nval6an csak rigy tud donteni, ha a
jehnrkeidsheT t7A*t,lgrt uoirmenryi feltitet itgldt,it meguiq:gifa. Ezek kozl. tartozik az Et.ttt6gi
Szabillyzat 6kal rogzitett saj6tos nevel6si ig6ny fenn6lT6sa alapjin a mentess6gek 6s kedvezm6nyek
6

megad6s6hoz szriks6ges szakl.rt6rbizottsdgv6lem6ny6nek megl6te, vagyis annak ellen6tz6se, hogy
a tanul6 az adott tant6rgyb6l a Szabillyzat szerint 6tetts6gizhet-e.
Szint6n e k6rd6skorboz tartozrk azoknak az egyedi felt6telek megl6t6nek az e17en6tz6se,
Eretts6gi Szabillyzat, hanem a Vizsgakovetelm6nyek hat6roznak meg az egyes
amelyeket flem

^z
tant6rgyakhoz kapcsol6dva, jelen esetben az tnformatika titgyhoz. Az inforrnatika irettsigi ui1sga
sTerueqesit h kiiaetelmdnyendtryrdt a Vizsgakoveteim6nyek mel16klet6nek Informatrka 6retts6gi tfugyta
vonatkoz6 szabillyai rogzitsk, ameiynek II. fejezet6befl ,,A vizsga leuilsa" alcim tobbek kozott a
gyakorlati vizsgdra vonatkoz6 6ltal6nos szabillyokat fogalmaz meg: ,,/7 ki)qdpi:kola dltal sryruerytt
ii4sga esetin a uiisgiqd a4iskola dltal kihirdenfi sioftuerek koryil udlasilhat. A ui1sgilinak ajelentke4dsse/
egy iddben k kell adnia egy rytilatkoTatot, amel1ben megeli;li, hogy ai drettsdgi uiTsgin a< e&tes
sqoftuercsoportokon beliil a7 adott fetadattzpusok megold,isdhoT a7 adott uiTsgaiddsTakra a uirygasryruelf dltal
rendelke4dsire bocsitott sqoftuerlistdbdl me! sToftuereket kiudnla has1ndlni."
A felt6rt t6ny6116s szerint az 6retts6gye val6 jelentkez6sekor a panasqos tanuhi nem ny!'tott be
informatikai drettsegiuel tissTefiigdtben a uti/as{ott sqoftuerekre uonatko4d rytilatko7atot. Az igazgat6 dont6st
hozott a tanul6 a matematika 6retts6gi al6li mentess6g6t61, valamint 2017. februfu 23-6n
megtort6nt a tanul6 jelentkez6s6nek tgazgato 6ltals. vtsszargazollsa zz 6retts6gi vrzsg6,ru val6
jelentkez6sr6l. Az informatika 6retts6gi gyakorlati vizsg6l6hoz sziiks6ges n'pTatkozat htinyival
azonban egtik tgaTgatdi ,,diintis" rem fogla/koyott. Mind a Girnnlzium igazgatoia, mind a tanul6
egybebangz6an adta el6, hogy az 6retts6g7 vtzsgiln hasznillni kiv6nt szoftver l<tv6Lasztdsdra az
6tetts6gire val6 jelentkez6st kovet6en keriilt sor. A rendelkez6semre 6116 irat szednt a tanu16
2077. miljus 4-6n toltotte \<t az illtalahasznilkilivfunt szoftverekkel kapcsolatos nyilatkoz^tat, 6s
akkor is csak hi6nyosan, amit a vusga el6tti napon a tanul6val m6g p6toltattak, de aminek
tartalm6t a vizsgilra val6 el6k6sziiletek sor6n m6r nem vettek figyelembe. Az rgazgat6 mindehhez
hozzitette: a jri slindik niafi irtesitettdk a hiiry4i adat ptitldtdra, amit a tanul6 m6r akkot tett meg,
amikor az Iskol6ban a rendszergazdam6t el6k6szitette a vizsgatermet 6s telepitette a licenctkbe
tartoz6 programot. Alr6l az Iskol6nak nem volt tud6sa, hogy a tanul6 ut6lag p6tolta kotdbbi
Lg^zg^to nem enged€lyezte volna.
hi6nyos nytlarkozatit, hiszen az ut6lagos bejelol6st
^z
tgazgat6ja a felel5s, akinek az 6t;etts6gue
az
Iskola
6rt
Az 6retts6gi szab6lyos el5k6szit6s6
val6 jelentkez6s elfogad6.s6.rolhozand6 dont6s6n6l szimos felt6tel megl6t6t szuks6ges vizsgalnta,
ennek kor6ben aztis, hogy a vizsgira jelentkez6 tanul6 minden az 6retts6.g7vel kapcsolatos iratot,
k6relmet 6s nyilatkozatot benyujtott-e, azok a felt6teleknek megfelelnek-e, 6s amennyiben
szuks6ges dont6s6nek meghozatala el6tt feihivja az lintettet ali6nyz6 felt6telek p6t16sira.
Hangsrilyozom, hogy a nytlatkozatot a tanul6nak kell benyrijtani. A tanul6nak azonban
csak akkor van lehet6s6ge e k6rd6sben egy6ltal6n nyilatkozni, ba ehbez el6zetesen az iskola a
tanul6 tudom6s6ra hozta a ui4sgin udlas7lhatd sToftuerek listridt, amefi alapldn a tanuld ki tadja
udlasqani, nlilatko4ni tud aq dltala a ui<tgo, hasqndlni kiatint sryftuemfl. A hi6nyz6 nytTatkozat
kitolt6s6nek tehdt elffehetele a szofl,er lista iskola illtalt ossze6l\t6.sa 6s tanul6 tudomisilrahozisa.
Minderyk alqpjdn megallapitom, hogy a Gimnd{am igaqgatdja a tanul| hettsegire uald jelentkeqdsdnek
elfogaddsdrdl hoqott diintdsekor nem jlirt el kiiriihekintden, elmulasqlotta neguiry$lni, hogy a tanuld dltal
udlasTlott egyes drettsegi tantdrgyak kouetelmdnleiheq sqiikilges ualamennli rthdtuh a tanulf teljeiltette-e, a
sryiksdgu njtilatkoqatokat uatolta-e. A Gimnd{um aeT,etdje e mulasTttisriual a panasTot tanulf tekintetdben a
tis{es$ges eljdnisho4 uald jogal i)st4efilgd uisslisstigot okoTott, his4en emiatt a4 drettsegi ui4sgin nem a{ a
s1oftuefi has4ndlhatta, ameltet a Cimnd{um lifiQ'dbdl kdsfbb - bdr biirytos mddon - kiadlas{ott.

3. Apanaszos kifogisolta, hogy azlskoliban

aqinisbeli dolgoiataitnem tekinthette meg,mert csak a
dolgoiatok s4iialdkot eredmdnleirdl adott tiydko{atdst a Cimnd{um munkatdrca, k6s6bb, a sz6beli
vizsg|rt kovet6en v6lelmezte dolgozatainak helytelen lavitdsit, de akkor a Gimnizium elz6rk6zott
azok megmutatlsdt6l. A panaszos illttisival szemben a Grmndzium Lgazgatoja ar6l sz6molt be,
hogy a panaszosnak lehet6s6ge lett volna megtekinteni a kijavitott ir6sbeli dolgozatart az iskola
6ltal megjelolt id6ben, de 6 azzal nem 6lt 6.s alltta a megtekint6sr6l sz6l6 legyz6konyvet. Eszednt
201,7. jinias 6-6n az t6,sbeh feladatok )avitisdt,6rt6kel6s6t megtekintette, azzal egyet6rtett.
7

Az Eretts6gi Szab6lyzat 25. $-a alapjin az fuilsbeh vizsgadolgo zatokat a szaktanilr l,tjavitja,
a blb6kat, t6ved6seket a tanul6 6ltal hasznillt antitol j6t megkiilonboztethet6 sztn$ antival
megjeloli, a tarn;ir6 6ltali megold6sokat az utmttat6 alapjin kell javitani 6s 6rt6kelni. Az Etetts6gi
Szab6lyzat 26. $ (1) bekezd6se alapjiln ezutarl a szaktan|t a kijavitott vizsgadolgozatr.a rivezet) az
ilLtala iavasolt pontsz6mot, a javit6,s rd6pong6t, majd al6t6.s6val l6ga el, 6s az igazgat6 6ltal
meghatirozott id6ben a bodt6kokkal egytitt 6tad1a az igazgat6 rdszdre. Az Eretts6gi Szab6lyzat26.
$ (2) bekezd6se 6rtelm6bet az ir6sbeli vizsgak6rd6sek megold6s6ra adott szaktan6n &t6keL6.st a
qribeli uiqsga el6tt n1iludnossdgra ke/l hoini. A airygadolgo7atot is aq iltmutahil a ui4sgiyl a uiqsgabiiottsdg
ehtikdhe4ttirtdnf megkiildds e/6tt, a4iskola kdpuiselfjdnek jelenldtdbea, aTigaTgahl dltal meghatiroyott hefien ds

kdTpl uagy elektronikus ilton mdsolatot kisrythet, d: aTdrtdkelisre dsqreudklt tehet.
A megtekrnt6sre, a m6solat k6szit6s6re egy munkanapot (B or6t) kell biztositani. A vizsgizokat az
ir6sbeli vizsga megkezd6se el6tt t6j6koztatni kell arr6l, hogy hol 6s mikot tekinthetik ffreg
^z
6ltaluk elk6szitett vizsgadolgozztokat,6s tehetnek 6szrev6telt a szaktanir 6rt6kel6s6re.
Mindennek pontos ismertet6se az6,rt fontos, mert a vasg6.z6 a dolgozatdnak )avitds|val
kapcsolatos d:ryeudnleit a megtekintdst kiiuetd elsd munkanap uegeig - tirynhat drdig - adhay'a k. Az
6szrev6tel benyiitl,sira nyi*a ii16 hatirid6 elmulaszt6sa eset6n egy napon beliil lehet tgazollsr
k6relmet el5terjeszteni. Az igazolilsi k6relem benpjtdsi hatlrideie joguesT!6. Eszrev€tell<tzir6lag az
iltmutatdbanfoglaltakttilehdrdjadtis aagt a<drtdkelds s$msiaki hibt!'a erctdben tehet6.
Ombudsmam vizsgillati eszkozokkel ut6lag m6r nem tsztizhat6ak megnyugtat6an a
panaszosnak 6s a Gimn6zium igazgatojinak a vizsgadolgozatok megtekint6s6nek koriilm6nyeivel
kapcsolatos egym6snak ellentmond6 illhtdsa| vagyis az, hogy volt-e lehet6s6g a megtekint6sre
vagy sem. Attekintettem ugyanakk or a vizsg6z6 ir6sbeli dolgozatait 6s azok lavitdsit.
A rendelkez6semre bocs6tott iratok alapliln feltilrtam, hogy a tanuld drettsegi uiisgin elirt
inisbeli ds splbeli uiTsgiinak ris1eredmdnlei, illetae a7 eTek alap1dn megillapitott drettsegi eredmdnlek
megegyeqnek a k/auitott irisbeli dolgoTatokra adott ponttryimokkal ds tiikrt;{k a sllbeli finkk kidolgoTisiinak
sT1nuonalrit, eTgel tiriefiigtsben alapuetdjogal tiss4eJilgd uiss$ssdg nem illapithahi meg
iddben megtekintheti, aToknil

4. Yizsgillatom sor6n figyelemmel voltam az 6retts6gi vizsgLru val6 felk6sziil6s 6s a vizsga sot6n a
tanul6t megillet6 kiiliinleges bdndwdd dntdnlesiildsdre, hiszen a pan^szos nagtkon| fogyatdkoxdgal dl6
qgmdfy, aki saj6tos illlapota miatt az oktat6s teriilet6n kiiliinleges bdnd:nddra jogosalt, az 6dagost6l
elt6r6 foglalkoz6st, figyelmet, speci6lis szak6rtelmet, eszkozoket 6s felszerel6st ig6nyel.
Amint atra mdr jelent6semben kor6bban hivatkozt^m, a kiszolg6ltatott helyzetiik miatt
objektive hiltdnyba kertl6 szem6lyek csoportiain6l a srilyosan egyenl6den helyzet felsz6molilsa
6rdek6ben az es6lyegyenl5tlens6g kiktszobol6s6t c6lz6 tobbletiogok biztositdsa teremthet
lehet6s6get az egyenl6 es6lyekre. A fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek val6di es6lyegyenl6s6g6nek
megteremt6se nemcsak a logalkot6s, hanem a jogalkalmazds valamennyi szerepl6ie szdmfua
feladat. A CRPD 24. cikke kimondja a fogyatlkoss6ggal 616 szem6lyek oktat6shoz val6 iogdt,
amelyet h6tr6nyos megkiilonb oztetls n6lkiili, az egyenl6 es6lyek alapi6n tort6n6 megval6sit6sa
clljibol befogad6 oktat6si rendszerrel kell biztositani 6lethosszigtatt6 tanul6s ketet6ben. Ennek
6rdek6ben a fogyatlkoss6ggal 615 szem6lyek tobbi szem6llyel azonos alapon f6rnek hozzd a
befogad6 koz6pfokri oktat6shoz; ahol gondoskodnak az egyln ig6nyeltez tort6n6 6sszetri
alkalmazkod6sr6l; tovilbb| a fogyat6koss6ggal 616 szellrrllyek megkapiilk a hatlkony tanul6sukat
el6mozdrt6 sziiks6ges timogatist. Az Nkt. 96. S (7) bekezd6se rogzitt, hogy ahol iogszabilly a
tanul6i jogviszonyb an, 6176 fogltatdkos glterruek rdtryre kedueyrudrytt, juttatist, jogosultstigot, ki)teleTgttsdget
tillapit meg afogyatdkot gyermek, tanuldfogalom alatt a sEdtos neueldsi igeryiii gyermekeL tanuldt kell drteni.
A felt6rt t6ny61l6,s szednt a Gtmndz:ntm rgazgatoj6nak nyilatk ozata szeint az oszt6lyra nem
jutott annyi figyelem dsszesen, mint a p^rlaszosr4 annak 6rdek6ben, hogy az 6retts6gi sitibeli rdsidre
felk6szits6k tan6rui. Csak a pedag6gusok 6s az osztillyf6tok segit5 munk6ja 6s az iskolatitkirok j6
szS.nd6kavan a mogott, amelynek eredm6nyek6nt a tanul6 6retts6gi btzonyi*Lnyhoz juthatott.

tgazgat6i int6zked6sek ismeret6ben azonban a feltdrt t6ny6116,s ezen illttisokat nem
titl"r korfien. igy azt sem, miszetint az igazgato m6r a tanul6 felv6tele el6tt felhivta
tilmasztlilk
^ta
leend6 tanul6j6nak figyelm6t, hogy a szak6rt6i v6lem6nyben foglaltakat az 6retts6gin6l, csak a
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matematika tantirgy al6li felment6sn6l tudja figyelembe venfli. Noha a szak6rt6r v6lem6ny m6s
tantirgyak vonatkoz6s6ban is javaslatot tett mas ll:iny6 kedvezm6nyekre, p6ld6ul a feladatok
aiinisbeli sVtnonkirds prefenildsdra,
-"gold6t6.r6l tobblet id6 biztositisa, a s4ibeti sTimonkdres hefiett
az rgazgat6 pedig maga is 6szlelte, hogy tanul6ja kommunikilci6s neh6.zs6ggel kiizd.
- Irtitra"reket a kedvezm6ny eket az el6zm6nyek alapj6n a panaszos tanul6 m6r nem is
k6relmezhette az 6retts6gi vizsg6ra val6 jelentkez6skor. Az egydn igeryeihe4tgaiodii oktatis eludnek
mondott ellent az az tnt6zked6s is, mikor az rgazgat6 a kotelez6 tantirgy helyett vllasztott m6sik
informatika tantirgyn val6 koz6piskolai felk6szit6s helyett olyan tartalmtt ,,mentesit6" nlilatko7atot
ratott al5, a tarrul6val, amely szednt a kedvez6tlen iskolai felk6sziil6si lehet5s6gek hiilnyiban e
t^rLtfugy vrzsg6j6ru a tanul6nak mag6nak kell felk6sziilnie. Szem6lyes v6lem6ny6ben pedig
tattotta,, hogy ,,segitettiink valaki olyanon, aki nem 6rdemelte meg."
legnagyobb hibinak
^zt
Ut6bbi szubjektiv 6szrev6telt kiiltintisen agdfiosnak tartom, mivel a Gimn6.zium ftsz6r6l egy
eleve kommunik6ci6s neh6zs6gekkel kiizd6, saj6tos nevel6si ig6niu tanul6 6tetts6gire va16
felk6szit6se nem ,,irdem" kirddrc, a kedueqrninlek negaddsa pedig nem ,,krgl" gyakoildsa' E helyzetben
azlrt is van jelent6s6ge annak, hogy a szak6rt6r v6lem6nyben rogzitett kedvezm6nyekkel a tanul6
61ni tudjon, mert mindez a Gimn6zium szilmira is lehet6v6 tette volna a panaszos szimita
s6relmes hely zet megel6z6s6t.
Mindeiek alapjdn negillapitom, hoglt a fogyatikossdgal il6 fiatalfelndtt, lktdtlisi itelemben :Edtos
neuelisi igeryil tanuld slimira a Gimnd{an nem bi7lositotta mindaTokat ai elfiryt)ket ds kedueryndnleket,
amire a syakadlemdnl alaplin jogoswlt lett aolna. A Ginnd{am tgaryattija lt)bb intiyQ.eddsduel hdtrdryt okoTott
a panasyos tanuldnak, fgyelnen kiaiil hagyta ai egydn igeryteihei ttirtdnd dxienii alkalmaykodfu, toadbbd a
fogtafinisagalitd ryndllek hatdkoryt tanulisdt elfimoiditrl s{iksdges tdmogatisok dradnlesilldsdt. 0ss4e:segeben
pedig a Ginnd{um uerytdse a jogqabnfii s4empontok fgyelmen kiuiil hagydsdual a jogillamisdg eludbe iitki)i6

jirt

el, enellett txem tett eleget a fogyatdkosstiggal il6 s7,enifiek oktat,itban ua/ri esdfiegyenltseget syauatold
elfinlben rdsrysitisi kiitekryttsegenek, anelfiel alop./lg, aissTistrigot okoiott.

nddon

Int6zked6seim

A

jelent6semben

fekirt, alapvet6 joggal osszefiigg6 vissziss6g jov6beni

bekovetkez6s6nek

megel6z6se 6rdek6ben

1,.

az A1bt. 31. $-a alapjiln ke$endryterym a Girrrndzium fenntat6i6n6l, a Nyiregyh6za 6s
T6rs6ge Oktat6si I(ozpont Nonprofit I(ft. iigyvezet6jlnll, hogy a Gimn6zium
yezet6ie 6s nevel6testtilete szdm6ru szervezzer\ tovibbk6pz6st a saiAtos nevel6si
ig6npr tanul6kra vonatkoz6 kovetelm6nyek hat6kony 6rv6nyre juttat6sa 6rdek6ben;

2.

az Ajbt. 32. $-a alapj6n keidemdnleryn a Gtmnl.zium igazgat6j6n6l, hogy a jov6ben
forditsanak kiemelt figyelmet a kiilonleges b6n6sm6dra jogosult, saj6tos nevel6si
ig6nyri tanul6k 6retts6gi viz,sg616nak megszetvez6s6re 6s lebonyolit6sira.

Budapest, 2017. dg<:x-u^bc-'
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