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Az elihths megindit6sa

Az Erd5teleki Miksz6th Ki\min Altrl6ror Iskola Tarnazsadinyi Tagiskoliliilnak (a
tov6bbiakban: Tarnazsaddnyi Tagiskola) infrastruktur6lis probl6mdival a 2076. november 30. 6s
december 1. kozotti, a biztos 6s helyettesei 6ltal Heves megy6ben lefolytatott megyel6togat6s
el6k6szit6se sor6n foglalkoztunk el5szcir.
A koznevel6si tnt6.zm6ny 6pii{eteinek, ,tdvarilnak, kerit6s6nek 6llapota, a megfelel6
tornaterem hi6tya, valamint az iskola 6piilet6n kivii{ tal6lhat6 vizesblokk probl6m6ja az ott tanul5
roma nemzetis6gfi gyermekek oktat6s6t nehezitenefneheziti, az eglszsl.gtket is vesz6lyeztetve.
Tekintettel ata, hogy az iigyben felmeni{t a gyermeki 6.s az oktatisi jogokkal, az egyenl6
b6n6sm6d kcivetelm6ny6nek 6rv6nyesiil6s6vel, valamint az emberi m6lt6s6g v6delm6vel
osszefiigg5 vissz6ss6gok gyaniia, az alapvet6 jogok biztos6r6l szolo 2071. 6vi CXI. torv6ny
(Ajbt.) 18. S (4) bekezd6se alapiiln - figyelemmel az Ajbt.41. S (5) bekezd6s6re 6s az Alapvet6
Jogok Biztos6nak Hivatala Szen,ezett 6s Mfikod6sr Szab6lyzat6r6l sz6l6 1/2012. (01. 02.) szilmi
utasit6s 1. mell6klet 29. $ (4) bekezd6s6re is - a Magyarorszdgon 616 nemzeus6gek jogainak
v6delm6t ell6t6 biztoshelyettes kezdem6nyez6s6,re, hivatalb6l kcizcis vizsgillatotrnditottunk.
2016 december6ben megkerestiik Tarnazsadiny Kozs6g Onkorm6nyzatznak
polg6rmestet6t, valamint a Hevesi Tankeriileti Krizpont igazgat6jit, 6s tijlkoztat6st k6rtiink az
iiggyel kapcsolatban. 2017 okt6ber6ben a munkat6rsaink helyszini v':zsgillat keret6ben is
megtekintett6k a Tatnazsadinyi Tagiskola oktat6si koriiim6nyeit, infrastruktur6lis adotts6git. A
helyszini vnsgillat sorin a fekirt probl6m6kr6l es azok megoldisi lehet6s6geir 6l a tag1nt{zm6ny
vezet6i6vel, a helyi onkorm6nyzat jegyz6)6vel 6s polg6rmester6vel, valamint az Egn Tankertileti
Kozpont igazgatojival szem6lyes egyeztet6sre is sor kertilt.
Az drintett alkotminyos iogok 6s elvek
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gyermekek v6delemhez 6s gondoskodishoz val6 joga [Alaptorv6ny
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sTilksdges

Az alkalm azott iogszab6lyok
Mzgyarorsz6g Alaptorv 6ny e Q0 1 7 . 6prilis 25.) (Alaptorv6ny) ;
Az alapvet6 jogok biztosir6l sz6lo 2011. 6vi CXI. tcirv6ny (Ajbr);
Az egyenl6 b6n6sm6dr6l 6.s az es6lyegyenl5s6g el5mozdrtislr6l szolo 2003. 6vi C)Ory.

torv6ny (Ebkw.);
A nemzeti kciznevel6sr6l szolo 2077. 6vi CXC. torv6ny (Irlkr);
A nevel6si-oktat6si int6zm6nyek mrikod6s6t6l 6s a kciznevel6si int6zm6nyek
n6vhaszn6latar6l szolo 20/2012. (VIII. 31.) EMMI tendelet Q0/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet);
Az orszilgos telepiil6srendez6si 6s 6pit6si kcivetelm6nyekr5l sz6l6 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet (OTEK);
A kedvezmlnyezett telepti{6sek besorol6s6r6l 6s a besorol6s felt6telrendszerlr6l sz6l6
105 / 2015. (IV. 23.) Korm. rendelet;
A kedvezmlryezeniilrisokbesorol6s6r6l sz6l6 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet.

A megillapitott t6ny6ll6s

lt

Tarnazsad6nyi Tagiskola tftsadalmi kiirnyezete,
vonatkoz6 legfontosabb adatok, informdci6k

a

tanul6kra 6s pedag6gusokra

A

Tamazsaddryt Tagiskola oktatisi korii[m6nyeinek 6s infrastruktur6lis probl6miinak
feltilrS.sa 6s elemz6se szempontj6b6l fontosnak tartjuk, hogy a telepr.il6s tedileti elhelyezked6s6t,
valamint t6rsadalmi 6.s gazdasS,gp komyezet6t is roviden 6ttekintsiik.
Tatnazsad6ny ktizs6g a d61-Hevesi t6rs6g egyik legd6lebbi telepii{6se. A d6l-hevesi
t6rs6get a megye leghitirryosabb teriiletei koz6 sorolj6k, ahol magas a munkan6lkiilis6g, ezzel
szemben alacsony a munkahelyteremt6 beruh6z5.sok szima. A perif6rikus jellegff t6rs6g bels6
egyenl6tlens6gei a rendszerv6ltozis 6ta folyamatosan novekednek. Legkedvez6denebb helyzetben
azok a teleptil6sek vannak, ahol magas , S}o/o-ot meghalad6 roma lakoss6g arinya, mint p61d6ul
^
T amazsadinyban, Tarnabodon, Tarnacirscin, Kcjml6n, Etken 6s A t6nyon.
Tamazsadilny szerepel a kedvezmlnyezett teleptl6sekl listij6n. A Hevesi j6r6s pedig amelyhez Tarnazsadiny is tartozil<. - a komplex programmal feilesztend6 kedvezmlnyezett
ituilsok hstdjfun tzl6lhat6.2

Kedvezm6nyezett teleptil6snek/jirisna}J zz a teriiletegys6g tekinthet6, amelyet
jogszab6lyban min6sitettek a teriiletfejleszt6s 6s a fejleszt6spolitika deklat6ltan timogatand6
c6lteriiletei koz6. a t6rsadalmi-gazdasdg1 6s infrastruktur6lis fejletts6gbeli elmarad6suk, illetve a
jelent6s munkan6lkiilis6g ok6n.
A taglntl.zmlny vezet6je a telepiil6s probl6m6ival kapcsolatban a helyszinvizsgilat sor6n
megemlitette a lakoss6g viszonylagosan magas fluktuici6iit is: tapasztalata szeint aki csak teheti,
elkoltcizik Tarnazsadinyb6l munkalehet6s6get, jobb 6letkoriiLlm6nyeket keresve. Helyiikre gyakra;r,
az 6dagosn6l rosszabb korti{m6nyek kozott 616, matginahzdl6dott, sulyosan h6tr6nyos helyzetir
csalidok koltoznek. A kozs6g lllekszirrra az elmult 6vtizedekben cscikkent, maid az ut6bbi
id5szakban lassan novekedett , a 2017 -es 6v adatai szerint 1328 f6lakik a telepiil6sen.
A kedvezmlnyezett telepiil6sek besorol6sir6l 6s a besorolis felt6telrendszer|t6l sz5l6 705/2015. (IV. 23.) Korm.
rendelet 2. szilrla: mell6klete.
2 A kedvezm6nyezen
iirisok besorol6sir6l sz6l6 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. sziml mell6klete.
3 Dr. P6nzes
Jinos: A kedvezm6nyezett t6rs6gek lehatirol6sinak aktuilis k6rd6sei; Terii,leti Statisztika, KSH, 2015, 55
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(3):206-232.
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2001-ben a teleptil6s 1355 lakosa koziil 27o/o, a 2077. 6vi ntpszirlilliskor pedig az 1277
lakosb6l 49o/o vallotta magit crgany nemzetis6grinek. A roma szS,rmaz6sri lakosok t6nyleges
afinyit azonban enn6l tcibbte becsiirlik a faluban. Tamazsadiny Kozs6g polg6rmestere szerinr a
toma nemzetis6ghez tartoz6lakoss6g arinya 80% koriili lehet a telepiil6sen. A nem toma lakosok
tobbs6ge id5s, nprgdijas, elkciltoz6sre mi.r nem v6llalkoz6,vagy arra nem k6pes szem6ly.
A tagint6zminy-vezet6 nagy probllmdnak tar\^ a munkalehet5s6gek hr6nyit, a tobb
genet6ci6n is 6tivel6 munkan6lkiilis6g, szeg6nys6g srilyos gondokat okoz a telepiil6sen.
Magas a pszichoaktiv szereket hasznillok ardnya, sajnos ezeket - csal6di vagy baritt
korben - az ilhalanos iskola n6hiny tanul6ja is kipr6b6lta/ja. A tagSntl.zmlny-yezet6 szerint
kiemelten fontos az ezzel szembeni hat6kony fell6p6s, illetve a megfelelS, preventiv jellegf
v6dekez6s az rntlzm€nyen beltil, valamint teleptil6si szinten is. R6szben ezzel is magyar6zta a
Tarnazsaddnyban el5fordul6 vagyon elleni et5szakos brincselekm6nyek magas el6fordul6s6t.
Tarnazsadiny Kozs6g polg6rmestere szednt a ciginy nemzetis6ghez tartoz6 csal6dok
tobbs6ge megfelel6 kortilm6nyek kozott 61, megkozelit5leg 150 f6t alkalmaznak a helyi
kozfoglalkoztatilsi ptogtamokban, 6s sokan eljinak a kornyez6 telepil6sekre is dolgozni. A
gyermekek ttsztin 6s rendezetten jirnak a nevel6si-oktat6si rnt6.zm6nyekbe. A k6pvisel6-tesnilet *
amelynek 7 tag;16b61 4 k6pvisel6 roma nemzetis6gri - az elm:6lt k6t 6vben folyamatosan
foglalkozott a roma sz6rmazisi lakoss6g helyzet6vel. A helyi szoci6lis rendelet telepiil6si
tdmogatisa segits6get nyijt a neh6.z helyzetben l6v6 lakosok szimira. A rendelet lehet6s6get
teremt beiskol6z6si seg6lyte, amelyet az cisszes nevelds-oktatisi rnt6zm6nybe i6r6 gyermek
megkapott 15.000 forint cisszegben. A term6szetbeni timogatisok keret6n beliil mindenki
t6szesrilt t6li ttizel6i t6mogat6sban 6s kar6csonyi 6lelmiszercsomagban.
A telepiil6sen Tamazsadfuny Kozs6g Onkormdnyzatilnak fenntart6s6ban mfikridik egy
5voda. A m6sik kciznevel6si int6zm6nyn ek, az Erd6teleki Miksz6th IQilmdn Altalinos Iskola
Tarnazsadfunyi Tagiskoliihnak 201,3-tol a Klebelsberg Int6zm6nyfenntart6 Kozpont ("
tovibbiakban: KLIK) volt, majd 2017-t6l azE gi Tankenileti Kozpont lett a fenntart6ja.
A Tarnazsadinyi Tagiskola 2017 /2018. 6vi munkaterv6ben rogzitett tanul6kra vonatkoz6
adatat szerint a gyermekeklltszima 754 f6, kozriliik 65l6ny 6s 89 frir. Als6 tagozaton 80 f6, fels6
tagozatol pedrg 74 f6 dirk tanul. A tanul6k kozd 2 f6 saj6tos nevel6si g""l- (SNI-s), 12 f6
beilleszked6si, tanul6si, magatart6si neh6zs6ggel krizd6 (BTMN-es), 7 f6 pedig mag6ntanul6.
Magas, 100 f6 a napk6zt otthonos tanul6k szama, ebb5l 73 f6 als6 t^gozatos 6s 27 f6 fels6s. A
gyermekek 8 tanul6 csoportban 6s 5 napkozis csoportban tanulnak.
A pedag6gusok sz6ma 14 f6, koztiLlnk D f6 a n5 6s 2 f6 a f6rfi. Dolgozik egy
gy6gypedag6gus (n6), illetve egy iskolatitk6r (n6) az iskol6ban. A tantesniletlltszima az e176tand6
feladatnak megfelel6, de a 100 7o-os szakos ell6totts6g 6vek 6ta nem biztositott,hiilnyzik a k6mia,
a frzika, a rajz 6.s a technika szakos pedag6gus. A szakmai munk6t 5 technikai alkalmazott (4 n6 6s
7 flrfl segiti 6s 6 f6 a kozfoglalkoztatottk6nt dolgoz6k szdma az iskol6ban (5 n6, 1 f6rfl.
A tagpntlzm6ny-vezet6 6.s a polg6rmester szerint az illtalar'os iskola tanul6i szinte
valamennyien roma nemzetis6griek, akik drint5en a faluban ftg6ta 616, magyar nyelvet besz616,
tomungr6 cigdny kozoss6ghez tartoznak Az iskola saj6toss6gait a tanul6k neh6zs6gei 6s
probl6m6i jelent6sen meghatiltozzik, a csal6dok kor6ben tapasztalhat6 m6lyszeg6nys6g sok
esetben a gyermekek tanulisi 6s magatart6,szavarulban is megjelenik. A teleptil6s perif6dkus
jelleg6b6l ad6d6an valamennyi gyermek halmozottan h6tr6nyos helyzetri (a tov6bbiakban: hhh). A
polg6rmester td)Ekoztati.sa szennt a hhh-s gyermekek ingyen 6tkezhetnek a nevel6s-oktat6si
tt6.zm6nyekben, valamint a tankonyvet is t6rit6smentesen kapj6k.
ATarnazsad6nyi Tagiskola orsz6gos kompetenciam6r6si eredm6nyei a201,6/2017-es 6.s az
azt megel6z6 hirom tan6vben elmaradtak az orszilgos 6dagt6l, ez6.rt a tan6v v6g6n int6zked6si
tervet kellett k6szitenitik, amelynek c6lja a iogszabillyban meghatilrozott minimumszint
teliesit6s6nek e16r6se. Ennek 6rtelm6ben ism6telten meg kell vizsg6lniuk a szoveglrt6si 6s a
matematikai eszkoztud6s fejl6d6s6t a hatodik 6s a nyolcadik 6vfolyamon valamennyi tanul6ra
kite{ed6en - 2018-ban.
J

A taglntlzmlny-vezet6 6ll6spontja szerint ahalmozottanhitinyos helyzet kialakul6sihoz
jelent5s m6rt6kben hozziifini. a sziil5k alacsony iskolai v6gzetts6ge is. A -fatnazsaddnyt
Tagiskolib6l kikeriiLl6k tov6bbtanulisi neh6zs6gei pedig arra hivjik fel a frgyelmet, hogy az
tskolilzatJLansilgsai6tmaglt termeli :ioi:-a,amt viszont tov6bb generillja a munkan6lkiilis6get 6s az
ebb6l kovetkez6 szeg6nys6get. V6lem6nye szerint az iskola onmagiban k6ptelen az otthonr6l
hozott h6tr6nyok ellensulyoz6s6ta, fontos segits6g a kiilonboz6,illbmtlag biztositott t6mogat6si
form6k l6tez6se 6s el6rhet6s6ge.
A taglntl.zmlny-yezet6 fontosnak 6s sikeresnek targa az oktat6si rnt6.zmlny
szomsz6dsigiban mrikod5, aMagyarMilltat Szeretetszolgillat 6ital fenntartott Tanoda programot,
amely ktzir6lagosan fels6 tagozatos tanul6kat fogad az iskol6b6l. A Tanoda progtamba val6
bekapcsol6d6st a tanul6k jutalomk6nt 6lik meg 6s 6t6kk6nt kezelik. Ez a program a tanul6si
neh6zs6gek csokkent6se mellett a tehets6ggondoz6st tekinti az alapvet6 cilirinak.

A

vizesblokkal 6s a tornaszobfval kapcsolatos sait6hitek,
v filaszrinak bemutat6s a

a megketesett hat6sigok

2076-ban sajt6hirekb6l 6rtesiiltiink az iskol6ban kialakult silyos 6llapotokr6l, a cikkek
els6dlegesen az iskola udvarin talhlhat6 vizesblokk tatthatatl^n k<irtilm6nyeire hivt6k fel a
figyelmet.
A Heves megyei fjs6gban megjelent cikk szerint az tskola 1959-ben 6piilt, zz6ta - az eltelt
kozel 60 6v alatt - csup6n kisebb feltijit6sokat v6geztek az 6ptiletegyiittesen, igy az oszt6lytermek
omladoznak, a nyniszir6k r6giek, az lpilet falai r.izesednek, pen6szesek 6s dohosak. A vizesblokk
az iskola 6piilet6n kivti{ tal6lhat6, az ott uralkod6 6llapotok nem feleltek meg a minim6lis higl6niai
krivetelm6nyeknek sem, igy
nem haszniltik szivesen sem a tan6tok, sem a gyermekek. Az
^zt
udvaron tal6lhat6 derit6 iirit6se is gondokkal j6rt, ktilonosen belvizes id5szakban.

Az iskol6nak biztons6gosan hasznillhato tomaterme sincs - koribban

6letvesz6lyess6

ideiglenes tornaszobhthasznillnak mit tit 6ve.
Az iigyben a min6l teljesebb tij6koz6dis 6rdek6ben 2016 december6ben
megkerestiik Tarnazsadhny Ktizs6g Onkorm6nyzatilt 6s az al<kori felel6s szervezeti
egys6g, a Hevesi Tankedileti Ktizpont megbizott igazgat6iiltis.
A tankertileti ktizpont megbizott igazgat6iimak vilaszlevel6b6l az deriilt ki, hogy a
Heves Megyei Korm6nyhivatal Fizesabonyi J66si Hivatalirak N6peg6szs6gnryi Oszt6lya is
int6zkedett a felmertilt probl6m6k miatt, 6.s az Erd6teleki Mikszith Kilmdn -illtalilros Iskola
Tatnazsadinyi Tagiskolillilt 6int6en - a jogszab6lyban foglaltak betxtisira vonatl<oz6 - v€gz6.st
a feltilrt hi6nyoss6gok orvosl6sa 6rdek6ben tett
bocs6tott ki. A kotelez6s v6gtehajtasdr6l,
^z^z
munk6latok elv6.gz6s6r6l a megbuott tankerii{ett rgazgat6 2076. rr.l6rcius 22-6n kelt level6ben
tdjlkoztatta a 16risi hivatal n6peg6szs6 gpgy osztillyit. E szerint 2076-ban a kifog6solt vizesblokk
sziiks6ges felirlitisi 6s karbantart6si munk6latait elv6gezt6k.
V6laszlevel6ben a tankeriileti kozpont megbizott vezet6le azt is jelezte, hogy a Hevesi
Tankertileti Kozpont, mint fenntart6 megp6ly|ztatta 6s elk6szittette az int6zm6ny rij 6s korszerfi,
iskola 6ptilet6hez is csatlakoz6 vizesblokkj6nak, valamint z hozzL kapcsol6d6
^z
szennyvizelvezet6 terveit. Akkor azt a t6i6koztat6st adta, hogy a l<tvrtelezl.st - amelynek becsti{t
kolts6ge 25 milli6 forint - el6rel6that6an a 2077 -es 6vben elv6gzik.
Szem6lyes 6ll6spontjak6nt a tankeriileti kozpont megbizott vezetije kifejtette, hogy a
KLIK 2073. januir l-16n v6lt az iskola fenntart6i6v6, 6s asztiban van azzal, hogy iogut6dk6nt
term6szetesen terhelik mindazon kotelezetts6gek, amelyek a iogel6d fenntart6 onkotm6nyzatot is
terhelt6k. A teleptil6st flaW szdr.rrbar. lakj6k rom^ nemzetis6gfi lakosok, ez teny azonban ^
v6lem6nye szednt - nem hozhat6 osszefiigg6sbe semmilyen form6ban azzal, hogy a fenntart6
elmulasztotta volna az ingat)an 6llagmeg6vilsival kapcsolatos kotelezetts6geit. A fenntart6
glrzdasdg1 lehet5s6geinekhat66n beliil eleget kiv6n tenni a logszabillyok 6ltal meghatatozott, 6s
cink6ntesen is v6llalt kcitelezetts6geinek, kozel 30 6v illlagronl5,sit azonban nem k6pes a szrikos
anyagt fot6sai mellett ilyen rcivid hatdid6n belii{ orvosoLri.

nyilvinitottik -, ez6t

egy
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Mindezek ellen6te priorit6sk6nt kezelik az iskola tov6bbi korszer6sit6s6nek
megval6sit6s6t, a leend6 kivitelez6ssel kapcsolatos tervez6st m6r elv6gezt6k, 6s a kivitelez6st is
min6l el6bb szeretn6k megkezdeni.
Tarnazsad6ny Ktizs6g polgirmester6nek thifikoztathsa szerint a 2016/2017-es tan6v
nyatin a KLIK, mint fenntafto a 1697 vrzesblokkot kifestette 6s fehijitotta, 6s tudomisa szeint az
rij akad6lymentes, az iskola 6piilet6n beltil elhelyezend6 vizesblokk kialakit6sit tervez6si szinten
m6r el6k6szitett6k.
A polgdrmester v61em6nye szerint az iskola teljes bels6 felujitisilru,legrnk6bb azonban a
tornaterem 6letvesz6lyes illlapotinak a megsziintet6s6re is sztks6g lenne. A tornaszoba ugyarus a
150 f6 feletti tanul6k r6,sz€te nagyon szrikcis, igy koi6tozottak a mozgi.si, sportol6si lehet6s6gek
az iskol6ban.

A megbizott tankeriileti igazgato v6laszib6l az deriilt ki, hogy a fenntart6
Tarnazsad6nyi Tagiskoldban kialakult, a gyermekek oktat6s6t akadilyoz6 6s eg6szs6g6t is^
veszllyeztet6 srilyos probl6m6kat sai6t hatdsktit6ben elj6rva ideiglenesen megsziintette.
A Tarnazsaddnyi Tagiskoliban kialakult helyzetet 6s a 2017. 6vre tervezett
felufitdsi munkilatok elv6gz6s6t azonban tov6bbra is figyelemmel kis6rttik. Azt k6rttik a
megbizott tankenileti tgazgat6t6l, hogy a felioiitds befejez6s6rSl, az esedegesen felmeriil5
probl6m6kr6l, a k6sleked6s oki,r61, illetve - ha a feltlitisra nem keriil sor a kovetkez6
tan6vkezd6sig - a 2017 /2018. tan6v szeptember6ben a tagiskola aktu6lis infrastruktur6lis 6s
kcizeg6szs6giigyi helyzet6r6lism6telten nyujtson tilllkoztatdst szimtn}ra.
Az F,gri Tankertleti I(cizpont rgazgatoiaa 2017 szeptember6ben kelt tjabb t6j1koztat6
Ievel6ben ism6telten meger6sitette, hogy az :i'lij, akadilymentes iskola 6ptilet6n betiil elhelyezked5
vizesblokk kralakit6s6nak tervez6si munk6latai elk6sziltek, 6s
6pit6si enged6ly is
tendelkez6stikre 6ll. Tekintettel azonban art^, hogy phlyhzati^zfortist nem sikertilt
biztositaniuk, az elv6gzend6 munka versenyeztet6s6te 6s a kivitelez6si szerz6d6s
megkcit6s6rc a' 2017 /2018-as tan6v kezd6s6ig nem keriilhetett sot. Keresik a kivitelez6si
munk6latokhoz sziiks6ges for6s fedezetlt, amelynek a rendelkez 6src
megkezd6s6re vonatkoz6 int6zked6seket halad6ktalanul megteszik.

A helyszini vizsgfilat

6l15,sa

eset6n a munk6latok

sor6n 6szlelt infrastdcturilis hiinyossigok 6s a meghallgatott

hat6s6gok illispontiinak ismertet6se

Az F,gn Tankeriileti Kozpont igazgatoja a 2077 szeptember6ben kelt villaszlevellben nem
adott tijlkoztati.st arr6l, hogy a 2017 /2018. tan6vben milyen kciriilm6nyek kcizott indult el a
ta:natts a Tarnazsad6nyi Tagiskol6ban. Ez6rt sziiks6gesnek tartottuk a Tarnazsad6nyi Tagiskola
infrastruktur6lis 6llapotita vona*oz6 vizsgdlatunk folytatasit 6s a kortilm6nyek helyszinen
tort6n5 megtekint6s6t.
Mindezekre figyelemmel beielent6s n6lktili helyszim vizsgillatot rendeltiink el, igy 2077.
okt6ber 17 -6n a munkat6rsaink helyszini vasgfulatot, szeml6t tart\ra felkerest6k
Tamazsadilnyi Tagiskol6t, 6s megtekintett6k, illetve fot6kon is rogzitettlk az iskola jelenlegi^
t6nyleges inftastruktur6lis illapotilt. A helyszini vizsgilat sor6n egyeztettek a Tarnazsaddnyi
Tagiskola int6zm6nyvezet6j6vel, a teleptil6s polg6rmester6vel 6s jegyz6i6vel, valamint az F;gri
Tankertile ti Kciz p on t igaz gat6j 6v al.
A Txnazsadhnyi Tagiskola int6zm6ny vezetfiie cjrrimmel fogadta a helyszini
litogatist, megit6l6se szerint minden szakmai megfontol6sb6l tort6n6 figyelem 6s 6rdekl6d6s
igy a vizsgillatunk is - pozitivan befoly6solhatja az iskol6juk 16v6j1t. A tagint6zm6ny vezet6j6nek
megliltisa szednt Tamazsaddnynak 2ddig van jov6je, amig mrikodtk az 6ltal6nos iskola a
telepiil6sen.
1 2077.

iantfu 7-i€tdl az Erd5teleki Nlilszith Kdlmin Atahnos Iskola Tamazsaddnyi Tagiskolija az EgnTankeriileti
Kozponthoz tartozik, a tankeriileti igazgat6 szem6lye azortban viltozzLtfzrt maradt, a koribbi Hevesi Tankerii.leti
Kozpont megbizott igazgatoja lett az Egri Tankertileti Kcizpont rgazgtt6ia.
5

A

helyszini szemle sor6n els6k6nt az udvaron tal6lhat6 vizesblokkot szemrev6telezt6k
munkatitsaink.
A 2016 m6rcius6ban ismertt6 v6lt, fentebb riszletezett koriilm6nyekhez k6pest - az abban
az 6vben elvlgzett ryiw6g1. felirjit6st kcivet6en - jelent6sen javult az advarr6l megkozelithet5
!7C-k 6s mosd6k illlapota. A bukolatot 6s a berendez6si tdrgyakat kicser6lt6k, illetve
megjavitott6k.
Az udvari mosd6k azonban tovibbta is csak l6pcs6kon keresztiil kozelithet6k meg. A
helyszini vizsgilaton fot6k is k6sziiltek a feliiitott mosd6kr6l, amelyeket a jelent6s l. szirmru
mell6klete tafialmaz. Pontosan felm6r6sre keriilt a WC-k 6s mosd6k szima is. A fiir WC-ben 2
WC-fiilke, 3 v'aelde/piszodr 6s k6t k6zmos6 tal6lhat6. A l6ny \X/C-ben 3 \J7C fli{ke van 6s 1
k6zmos6. A szemllyzeti WC helyis6g nemenk6nt elkiilcinitve biztositott, 1-1 WC fiilk6vel 6s 1-1
k6zmos6val. A tagint6zmlty vezetlie azonban meg1egyezte, hogy nem ismet olyan iskolit a
komy6ken, ahol a mosd6k az 6piileten kiviJ'l, az udvat kcizep6n lenn6nek. Jelent6s gondot okoz az
is, hogy €iszakinklnt a rossz 6s lukas kedt6sen Q. szhmt mell6klet) keresztiir"l a helyi lakosok
bem6sznak, bemennek a nyitott udvarra, els6dlegesen a \WC - gyaktan funkci6j6nak meg nem
felel6 - hasznillat c6lii.},6l. A technikai akalmazottak kciziil 2 f6, a konyhai dolgoz6k a melegit6
konyha melletti WC-t 6s oltciz6t baszn6l)ik.
Az iskola 6ptilet-egytittes6nek tet6szerkezete tobb helyen megtong6l6dott, n6hol be is
szakadt. A 3. szimri mell6klet fot6i az eb6dl6 6s a tornaszoba 6ptilet6nek tet6szerkezetlt
mutatj6k, ahol a k6m6ny mellett egy6telmrien l6tszik a behorpadt tet6. Hasoni6 deformit6sok
tal6lhat6ak tobb helyen a f66piilet 6s ahasznillaton kir,tli tomaterem tet6szerkezet6n is.
Ebben az 6ptletben tal6lhat6 tobbek kozott az eb6dl6, amelynek a nyl6szir6i 6s a
folyos6n tal6lhat6 4 db mosd6 is rossz 6l7apor.l (4. szhmi mell6klet)
A tornaszoba az eb6dl6 mellett vart, z mosd6k totnaszoba 6s az eb6.dl6 kozos
^
el6ter6ben talilhat6k. 5 6wel ezel6tt az egyfl< tantermet alakitottak 6t tornaszob6v6, krilon I7C,
oltoz6 6s zuhanyz6 biztosit6sa n6lkiil. A tornaszoba az egyeden olyan bels6 kozoss6gi t6r az
int6zm6nyben, ahol a tanul6k 6s a pedag6gusok a kcizcis iskolai rendezvlnyeiket rossz id6ben
lebonyolithagik. Az 5. szhlrlrrfi mell6klet fot6i j6l lilttatjik az elhasznil6dott n'fl6szir6t, a
tomaszoba rossz 6llapot6t, 6s annak hi6nyoss6gait.
A r6gi tornaterem 6piilet6t m6r kor6bbar, 6lerresz6lyess6 nyilv6nitott6k, annak helyis6geit
legfeljebb tilrolilsra hasznilljik. A tornaterem az lpiJlet illlapota miatt sportolilsra alkalmatJann6
v6lt, itt legfeljebb a tincpr6bikat tarthagik. (6. sz6mri mell6klet)
Gond van a sportudvaron tal6lhat6 bitumenes k6ztTabdap6ly6val, fels5 t6tege
elhaszn6l6dott, cser6lni kellene a vcircissalakos toplabda 6s fut5p6lya fels5burkolatit is. (7. szimir
mell6klet) A sportudvar mellett az als6 tagozatosok r6sz6re egy modem 16tsz6t6r lialakitilsira rs
szriks6g lenne, jelenleg ezerr r6szen csak f6b5l 6pitett t69r j6t6kok tal6lhat6k, amelyek korhadtak,
^
elavultak 6s folyamatosan felujitisra szorulnak.
Az iskola f66piilet6ben tal6lhat6 folyos6falak burkolata hulldmos, illetve tcibb helyen
hi6nyos, a tantermek aft6i kothadtak, azokb6l szilkilk 6s szcigek 6llnak ki, a bels5 nyl6szfu6k
iivegezett szirnyszerkezeter eset6n sok esetben iiveg helyett fatosdemezek tal6lhat6ak. Er5sen
elar,'ult a tantermek butorzata, nincsenek megfelel6 szertirak kialakitva. (8. szrimri mell6klet)
Az udvaron talilhat6 egy igen magas, 6vek 6ta hasznhlaton kiviil i,Il6 fiit6kCm6ny,
amelynek lebonasira - szint6n p6nz hiilnyiban - nem kerii{t sot mind ez idiig. A szetkezetet
tobb hetyen is le kellett zirni, mert az iskola udvarin rendeltet6sellenes m6don behatol6k
gyaktan felmisztak 16 6s szilnd6kosan rotgilltik. (9, szhrnrf mell6klet)
A tagptlzmlny vezet6le a helyszint belilris sor6t azt is elmondta, hogy ezefl a t6lel
probl6m6k ad6dhatnak a fiit6ssel, mert a helyszini vizsgillat id6pontj6ban m6g csak az egyik
kazin mfikodott. Forr6shi6ny miatt nem felez6dott be id6ben a ffit6srendszer telies kor6
korszerffsitlse, az 6piiletek kiils6 h6szigetel6se pedig nincs kialakitva. A tagSntlzmlny vezet6ie
abban bizott, hogy a t6l be6llta el6ttm6r a m6sik kaz6n is mfikodni fog.
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kcivet6en a tagpntl.zmlny vezet6ie eljuttatta t6sziinkre azt a 2077.
kelt level6t, amelyet p6lyiz* el6k6szit6 anyagk6nt el6zetes v6lem6nyez6sre kiildcitt el az
Egri Tankeriileti I(ozpont igazgatoj6nak. A lev6lben a tagSnt6zmlny vezet6je r6szletesen
bemutatta az int6zm6ny mikro- 6s makro krirnyezet6t, a nevel6-oktat6munka felt6tel- 6s
eszkciztendszetet, valamint az tskola 6ptilet-egyiittes6nek mfiszaki 6s g6p6szeti adatait.
Emellett a megval6sitisra v6r6 6pit6si 6s felujit6si munk6latokat is cisszegezte
al6bbiak
^z
szerint:
Epit6si munk6latok:
o f66ptilethez kapcsol6d6, EU szabvdnynak megfelel6, akad6lymentesitett vizesblokk
09.

17 -6n

lialakitisa;

.

tomaterem 6pit6s.

Felujitisi munk6latok a teljess6g ig6nye n6lkiil, nem fontoss6gi sorendben a kovetkez6k:
. 6priletek kiils6 h6szigetel6se;
. 6piiletek fod6m, tet6szerkezet6nek 1avit6sa, sztiks6g szerint cset6je (f66pnlet kb. 25 m2,
konyha-eb6dl6 25 m', tortaszoba kb. 200 m2);
. totiaszoba kii{s6 nyrllszir6tnak cser6ie (1 db 2 szilmyas ktils6 ajt6, 3 db bels6 atto,s db 4
r6szes ablak);

o
o
o
c

tet6osszefoly6k lavitdsa a f56piileten;
teljes kcirri csatornacsere;
a villamos rendszer teljes korri korszer6sit6se;
napkozi 6s eb6dl6 6pti{et ktils6 nyil6szfu6tnak a cser6je (7 db 2 szdmyas
9 db 2
^jto,
szirnyas ablak);
o f66piilet abiakainak ted6ny )avit6sa, vagy h6sztgeteltre cser6l6se (20 db);
o teli es kor6 fiit6s-kotszer6sit6s, energia-takar6kos kazhnok tizembe 6llrtasival;
o folyos6k metlachi bukolat6nak cser6je 6.slamblriilzilq'
o bitumenes k6zilabda p6lya fel:6jitisa, vagy liviltasa mfffiives pillyival;
o vcircis salakos roplabda 6s fut6p6lya botit5 feliilet6nek feliiitisa;
o t6volugr5 godor felilitisa;
. 6,, a szabvinyoknak megfelel6 )dtszotlr 6pit6se;
o f66prilet bels6 nyr75szfu6tnak cser6je (12 db a.1t6);
o jilrda, g6pkocsi parkol6 6s pihen6 park kialakitisa.
A tagqntlzmlny vezet6je hangsulyozta,hogy az iskola infrastruktur6lis fejleszt6s6hez hils6
segits6gte van sziiks6giik. Ehhez elengedhetedentil fontosnak txg^
pilyilzatt lehet5s6gek
^ iskolijuk nem tud
bevon6s6t, sajnos azonban az elmilt 6vekben aztt^paszt^lta, hogy ilyen m6don
forrishoz iutni. Kimaradtak,ugyanis minden jelent6sebb infrastruktur6lis fejleszt6st, felujit6st
Iehet5v6 tev6 pilyizatb6l. Allispontia szerint, rnig a szomsz6dos teleptil6seken szinte
mindenhol fehiiitottilk mfu a nevel6s-oktatisi int6zm6nyeket, addi g Tatnazsadinyban
1960-as 6veket idCz6 ktiriilm6nyek ktiztitt tanulnak a gyermekek.

A

helyszini vizsgalat sot6n munkatirsaink talillkoztak a telepil6s jegyz6jlvel 6s
polg6rmester6vel is. A 2016 v6.g1n kiildott villaszlevellben a polg6rmester utalt arra, ha
lehet6s6gtik nyfltk 6, akkor p|lyizru fognak Eu6pa Uni6s pillyizatokra,
A szem6lyes meghallgat6son a polg6rmester rigy nyilatkozott, hogy az illlami fenntart6sri
iskola fejleszt6se 6rdek6ben nem tudtak TOP pilyizatot benyujtani, mivel ezek felhasznillilsdval a
sajit fenntart6sukban mfikod6 6vodijukat kellett b6viteniiik: szerencs6re mir annyi a gyermek
Tarnazsaddnyban, hogy ncivelniiik kellett a csoportszobik szimit 6s kapacitisit. A polg6mester
abban bizik, hogy az iskola fenntart6ja, a tankeriileti kcizpont a k6s6bbiekben majd biztositani
tudia az

is

kola
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Egri Tankertileti Kozpontot. Itt is
munkat6rsaink
^z
rdklrdeztek tobbek kozott ara, hogy a Tarnzzsadinyi Tagpskola fehijit6sa 6rdek6ben mire
p6ly6zott fenntart6k6nt a tankeriileti kozpont. Az rgazgat6 vilasziban elmondta, hogy ,,nagy 6s
neh6,z orciks6get" kaptak a kcjznevel6si int6zm6nyek alla;nn fenntart6jak6nt, a helyi
onkorm6nyzatok nem voltak ugyanis olyan helyzetben, hogy )61 igazgass6k az iskolikat. A
megorokolt h6t6nyok csak hosszabb t6von kompenzilhat6k. A KLIK 2013 - 2075 kozott sulyos
forr6shiinnyal kiizdott, csak 2076 mitciusit6l konszolid6l6dott az int6.zm6ny anyag1 helyzete,
kcizvedeniil a komplex szervezei. iltalakitS,s kovetkezm6nyek6pp.
Az is kideriilt, hogy 2016 mfuciusa 6ta aTatnazsadinyi Tagiskola inftastruktur6lis
fejleszt6se 6rdek6ben az Egri Tankedileti Ktizpont nem nyrijtott be phlyhzatot. A
tankeriileti rgazgat6nak azvolt a v6lem6nye, hogy EFOP-4.l.2-17 6s EFOP-4.1.3-77 pillyizatok
felt6telrendszer6be nem lehetett beilleszteni az iskoht, mivel nem volt megfelel6 a tanul6i litszim
6s az is probl6m6t jelentett, hogy az tnt6zm6ny nem t6lt be t6rs6gi szerepet, ide ugyanis a faluban
616 roma gyermekek jdrna,k. Az igazgat6 nehezmlnyezte, hogy Tarnazsad6nyban a telepii{6si
onkorminyzatflernpillyizott az iskola koriilm6nyeinek javit6sira.Yllemlnye szednt a telepii{6si
onkorm6nyzatnak kellett volna TOP-os pillydzatot benyijtania az iskola fejleszt6s6re. K6polna
telepii{6s p6ld6ul 120 milli6 forintot nyert ilyen c6ka.
A tankertileti kozpont tgazgatoia azt is elmondta, ha nincs p6ly6z tb6l vagy adom6nyb6l
szirmaz6 kti{s6 forr6s, akkor csak kolts6gvet6si forr6sb6l tudnak illdozn egy beruh6z6s
megval6sit6silra. 2076 m6rciusa el6tt nem volt arra es6ly, hogy a tankerrir.leti kcizpont be6pitse a
saj6t kolts6gvet6s6be az adott feladat megval6sit6s6t. Feltijit6sra fordithat5 kolts6gvet6si sor sem
volt a kolts6gvet6siikben, igy 2017-ben nem 6llt m6g ilyen osszeg a rendelkez6siikre. A
Tarnazsadinyi Tagpskola ktilt6ri vizesblokkifunak a feliiitishta forditand6 25 milli6
fointot az Egd Tankedi{eti Ktizpont a 2018-as ktilts6gvet6s6be m6r kiildn soton
beterrezte.
Az B.gn Tankeriileti Kcizpont igazgatoja a helyszini vizsgilaton tcirt6nt egyeztet6snek
megfelel6en ut6bb meghildte sz6munkra a terrir.let6n (illewe a jogel6dei illet6kess6gi teriilet6n)
mrikod5 6l1lami koznevel6si int6zm6nyekben v6gehajtott karbantartisi, fehijit6si munk6latokat
tartalmaz6 tdblilzatot a 2073 6s 2077 kozotti id6szakr6l.
A rendelkez6stnkre bocs6tott tiblilzatbol azonban csak az deriilt ki, hogy az elmult ot
6vben milyen felirjit6si 6s karbantart6si munkdlatokat v6geztek a tankerii{ethez tartoz6 6ltal6nos
6rintett int6zm6nyek mikor 6piiltek, milven dllapotban
iskolikban, de az nem, hogy
^z
serr,, hogy az elmult 6vtizedben volt-e vagy virhat6-e valamilyen pdlydzat
voltakf vannak, 6s
^z
forr6sb6l nagyobb felirjit6s az adott ingadanon.
ATarnazsad6nyt6l 2,3 km-re tal6lhat6 Tarnaml,rin - ahol a 2017.6vi n6psz6ml6l6skor az
1411 f6 lakosb6l csak 5 f5 vallotta magit romaf cigdny nemzetis6grinek - p6ld6ul az 6kal6nos
t^rt^Lm^zza, hogy 2013-t6l csak k6t alkalommal volt feliriit6s,
iskolira vonatkoz6a n a tibllzat
^zt
katbzntafiils az int6zm6nyben. Az Egry Tankenileti Kozpont 2077. novembet 2-6n megkiildott
tiblilzata szerint tehdt a Tal:rrarrrllzii Altalinos Iskol6ban 2015-ben ndiiltor csere, csaPtelepek
cser6ie 6s fest6s vok, 2077-ben pedig a vizesblokk felujitisira, a kast6ly pinc6i6ben tal6lhat6
tantermek f alzzatita,k jav itis 6ra, v akolils 6ra 6 s fe s t6 s 6re kerii' lt s or.
A r6sztinkre megkrildott t6blizx ugyan nem tattalm^zz^, ^z Egd Tankertileti Kozpont
weblapj6r6ls azonban az is kidertil, hogy a tankeriilet kozpont az Emberi Er5fotr6s Feileszt6si
Opetativ Program EFOP-4.1.3-1,7 k6dszimri, ,,Allami fenntart6sri koznevel6si int6zm6nyek
tanul6st segit6 tereinek infrastruktur6lis fejleszt6se" cimfi felhivisra benyiitott pilyizatival2017
augusztus6b an timogat6st nyert a Tamamlrai Altal6nos Iskola inftastruktur6lis feileszt6s6re. A
tfumogatis cisszege 89,60 milli6 forint. A projekt megval6sitis6nak id6szaka: 201.7. november 1. -

Ezt kovet6en kerest6k fel

2018. szeptember 30.
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Hasonl6 m6don kimaradt a tibl6zatb6l a kozelben tal6lhat6 Kompolt-Nrg)-ti Altrhrrot
Iskola Kompolt, F6 tit 2. szim alatt mrikcid6 sz6khely int6zm6ny6nek rnfrastruktur6lis
fejleszt6s6nek t6nye.6 Kompolt 9,8 km-re van Tamazsad6nyt6l, az 7778 f5 lakos6b6l 288 f6 a
cig6ny nemzeus6gri a 2011. 6vi n6pszim16l6si adatok szednt. A fejleszt6s az EFOP-4.1.2-17
keret6ben val6sul rrcg2077. okt6ber 01. 6s 2079. szeptember 30. kozott.
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I. A hatisktir tekintet6ben

Az

alapvet5 jogok biztos6nak 6s biztoshelyetteseinek feladat- 6s hat6skcir6t, valamint az
ezek elT6tis6hoz sziiks6ges vizsg6lati jogosults6gokat az Albt.hatarozza meg. Az Ajbt. t8. (1)
$
bekezd6se szerint az alapvet6 jogok bbtosihoz b6rki fordulhat, ha megit6l6se szer-int hat6s6g,
ezen beliiLl kdzszolgfiltatist v€gz6 szerv tev6kenys6ge vagy mulaszt6sa a beadv6nyt tev5 szem6ly

alapvet6 jog6t s6ti vagy annak kcizvetlen vesz6ly6vel i6r (a tovdbbiakban egyiitr vissz6ss6g),
felt6ve, hogy a tendelkez6sre 6116 kozrgazgatasi jogorvoslati lehet6s6geket
- ide nem 6rtve a
kozigazgatilsi hatatozat bir6sigr feliilvizsg6latat - m6r kimeritette, vagy jogorvoslati lehet6s6g
nincs sz6m 6ta biztositt a.
Az Ajbt. 18. S (1) bekezd6se 6telm6ben hat6s6gnak min6stil akozigazgatisi szenr, igy a
tankeriileti kcizpont is. Az Ajbt. 18. $ (2) bekezd6s6re figyelemmel a koznevel6si int6zm6nyek a
kozszolgihat6,stv6.gz6 szervek kciz6 sorolhat6k. Mrndezekre pedig az A1bt. rdlzett rendelkez6sei
alapliln - kite{ed a biztos 6s a biztoshelyettes vizsgillaajogkore.
Az Aibt. 18. S (4) bekezd6se rogzitt, hogy az alapvet5 jogok biztosa a hat6s6gok
tev6kenys6ge sot6n felmeriilt,
alapvet5 jogokkal kapcsolatos vissz6ss6g megszrintet6se
^z
6tdek6ben hivatalb6l el16r6st folytathat. A hivatalb6l inditott eljfuils term6szetes szem6lyek
pontosan meg nem hat6rozhat6, nagyobb csopotj6t 6rint5 vissz6ss6g l<tvbsgill6sdra vagy egy
alapvet6 jog 6rv6nyesiil6s6nek iltfogo v'asgilatilra ir6ny.uthat. Jelen esetben a hivaralb6li vizsgilat
elrendel6s6nek felt6telei fenn6llnak, tekintettel arra, felmeriilt annak a gyanila, hogy a vbsgillt
iskol6ban
tom^ nemzens6gri gyermekek a gyermeki 6s oktatisi jogokat is s6rt6, az egyedl
^
bin6sm6d kovetelm6nye 6rv6nyesiil6s6nek a megs6rt6s6t is eredm6nyez6 kcirnyezetben,
kifejezetten tossz infrastruktur6hs felt6telek kozott k6nytelenek tanulni.
Az Aibt. 28. S (1) bekezd6se szednt a lefolytatott vizsgilau6l jelent6s k6sziil, amely
ttrtalmazza a feltdt t6nyeket €,s az ezeken alapul6 megilllapitasokat 6s kcivetkeztet6seket.
Az Aibt. 3. $ (2) bekezd6s6nek d) pontja szerint az alapvet6 jogok biztosinak a
Magyarotsz1'got 616 nemzetis6gek jogainak v6delm6t ellit6 helyettese figyelemmel kis6n a
MagyarorszS'got 616 nemzetis6gek jogainak 6rv6nyesiil6s6t, 6s kozremrikodlk az alapvet6 jogok
biztos6nak vizsgillatiban. Az Ajbt. 41. $ (5) azt is rrigziti, hogy zz alapvet6 jogok biztosa a
l<radminyoz6si jogot aszeruezett 6s Mrikod6siszabillyzatban a helyettesekre iltruhizhatla.l
A ielent6st az alapvet6 fogok biztosa 6s a Magyarotszhgon 616 nemzetis6gek
iogainak v6delm6t ell6t6 helyettese ktiztisen k6szitette.

6 http://t*.gov.hn u-efop-4-l -2-17
f

7 Az Ajbt' 41.

$ (5) bekezd6se, valamint az Alapvet6 Jogok Biztosinak Hivatala Szervezeti 6s NIfikcid6si
Szabilyzzttu6l sz6l6 1/2012. (01. 02.) szimri utasitis 1. mell6klet 29. $ (4) bekezd6se alapiin az alapvet6 jogok

biztosa a nemzetis6gr jogokkal kapcsolatos iigyek kiadminyozisi iogit itnthizza a Magyarors)Agor,.
iogainak v6delm6t ellit6 biztoshelyetresre.

616

".-retlr6iek
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ll.

Az alkotrrinyos alapiogok 6s alapelvek tekintet6ben

Az

alapvet5 jogok biztosa, biztoshelyettesei egy adott t6rsadalmi probl6ma mogcitt

6116

osszefiigg6s-rendszer feltir6sa sor6n alap)ogi 6rveket sorakoztaffrak fel, auton6m, objektiv 6s
neutr6lis m6don 16mak el.
Ugyanakkor kovetkezetesen, zsin6rm6rt6kk6nt t6maszkodnak az Alkotm6nybirosig
alapvet6 jogiilami garanci6kkal 6s az alapjogok tartatmival kapcsolatos kor6bbi elvi
megilllapitasaira is, valamint - az ombudsmani iogv6delem speci6lis von6sainak megfelel6en alkalmazzikaz alapjog-korliltozis alkotm6nyossilgdt megit6lni hivatott egyes alapjogi teszteket.

Az embed m6lt6s6ghoz val6 jog 6s az egyenl6 bindsm6d ktivetelm6nye

Az Alapttirv6ny II. cikke alapiiln az emberi m6lt6sig s6rthetetlen, minden
embernek ioga van az 6lethez 6s az emberi m6lt6s6ghoz, A koribban tirryad6 6.s az

Alaptorv6ny hatilyba l6p6s6t kcivet6en is hivatkoz6,si pontot jelent6 alkotrn6nybir6siry; gyakorlat
az embei m6lt6s6ghozval6 joggal kapcsolatosantairra hivja fel a figyelmet, hogy am6lt6sigaz
emberi 6lettel eleve egyiittjfu6 min6s6g, amely oszthatatfan 6.s kotliltozhatat)an, s ez6rt minden
emberre n6zve egyenl6.

Az egyenl6 m6lt6sighoz val6 iog az llethez val6 loggal egys6gben azt biztosiga, hogy ne
lehessen emberi 6letek 6rt6ke kozott l"gtlrg kiilonbs6get tenni.
A m6lt6s6ghoz val6 jog ftsze az akovetelm6ny is, mely szednt minden embert m6sokkal

egyenl5 m6lt6s6gri szem6lyk6nt kell kezeLri, vagyis az egyes embetek 6s embercsoportok kozott
tilos indokolat)an,6sszerfiden ktilonbs6get tenni. ,,.4ienberi mdlnisigban nindenki osqlo{k, aki ember,
fiigetleniil att6/, hogy mennlit uahsitott meg a< embei lehetdsdgbfil ds midrt ann1it." - itta S6lyom L6szl6 a
23 / 199 0. (X. 3 1 .) AB hatitozathoz fizott pilrhuzamos indokol6s6ban.

iog lek6pez5d6se az Alapttirv6ny XV. cikk (2)
bekezd6s6ben foglalt egyenl6 bdn6sm6d ktivetelm6nye, amelynek 6te[m6ben

Az

egyenl5 m6lt6s6ghoz val6

Magyarotszhg az alapvet6 iogokat mindenkinek birmely megkiiltinbdztet6s, nevezetesen
fai, szin, nem, fogyat6kossig, nyelv, vall6s, politikai vagy mds v6lem6ny, nemzeti vagy
tdrsadalmi szhtrnazfus, vagyoni, sziilet6si vagy egy6b helyzet szerinti kiiltinbs6S6tel
n6lktil biztositia. Az Alkotm6nybir6s6g m^ is helyt6ll6 meglllapitasa 6telm6ben ,*A
megktlonboztet6s tilalma arra voratkozik, hogy a jognak mindenkit egyenl6k6nt (egyenl5
emberi m61t6s6g alapjogpn nem eshet csotba.[...]".
m6tt6s6gri szem6lyk6nt) kell kezelnie,
^z^z ^z
hanem csup6n az embei m6lt6s6ghoz val6logot
tilos
teh6t,
Nem minden kiilonbs6gt6tel
s6rt6 megkiilcinbciztet6sek.

Az Alapttirv6ny XV. cikk (4) bekezd6se tov6bb6, el6qa, hogy Magyatotszhg

az

6 g megval6s ul6s 6t ktiltin int6zked6s ekkel s e giti.
megktilonboztet6s alkotm6nyoss6ga tekintet6ben az Alkotminybir6sig k6t m6tc6t
alkalrrraz. Az alkotmi,nyos alapiogok tekintet6ben megval6sul6 egyenl6den b6n6sm6d eset6n
annak alkotm6nyossiga az alapvet5 iogok korliltozis6ra r6rryad6 sziiks6gess6gi-ar6nyoss1,gS teszt
alapjinit6lhet6 meg.
Az Alaptorvlny 6telm6ben a towlny el5tt mindenki egyenl6, az alapvet6 iogok
tekintet6ben tiltott a hitinyos megkiilonboztet6s, az alkotminybir6s6gr gyakotlat 6te[m6ben
pedtg az emberi m61t6s6g s6relm6re megval6sul6 egyenltStlen b6n6sm5d kiteried az eg6sz

es

6lyegyenlSs

A

jogrendszerre.

Az egyenl6 b6n6sm6ddal kapcsolatos alkotm6nyos kovetelm6nyrendszert az Ebkw.
egyenl6
konkrcnzillja az 6let egyes teriileteire n6zve, kiilon tendelkez6sekkel rogzitve
^z
jogellenes
alalmit.
elkiilonit6s
a
b6n6sm6d kovetelm6nylt az oktat6s teriilet6n, tovibb| nevesitve
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Oktatis

ho

z {iz6 d6 alapiog

Az Alaptorv6ny XI. cikk (t)-(Z) bekezd6se alapjdn minden m^gyaLt illlampolgirnak loga
mfivel6d6shez, MagyarorszS,g ezt a )ogot a kcizmffvet6d6s kite{eszt6s6vel 6s 6ltal6noss6
^
t6tel6vel, az ingyenes 6s kotelez6 alapfoki,
lr,gyefles 6s mindenl<t szimira hozz6f6rhet6
^z szimdra hozziflrhet6 fels6fokri oktat6ssal,
koz6pfokri, valamint a k6pess6gei alapiiln mindenki
tovilbbi az oktatilsban t6szestil5k torv6nyben meghatirozottak szerinti anyagp timogatasilval
biztositja.
Az Alaptorv6ny a szem6lyis6g kibontakoztatisilnak, a tdj6kozott 6s felel6s polgdlr:i
v6l6snak az egylk alapvet6 felt6telek6nt valamennyi magyar illlampolgfujog6t elismeri a mrivelts6g
megszerul.s6re torekv6shez.
E jog 6rv6nyesit6se sztiks6gszerden illami cselekv6st ig6nyel: az 6llarr. az elengedhetetlentl
fontos ismeretek megszerz6s 6t, z gyermekek megfelel5 fejl5d6s6t tobbek kozott az ingyenes 6s
mindenki szimira hozzS,flrhet5 koz6pfokri oktat6ssal biztositja. Az Alaptcirv6ny szeitnt az
ismeretb6vit6s, valamely foglalkozis elsaiildtasihoz vagy a magasabb szint6 szakmai vagy
tudom6nyos oktat6sban val6 r6szv6telhez sztks6ges tanulis lehet6s6g6t a koz6pfokir oktatis
kotliltozismentes 6s ingyenes el6rhet6s 6g6vel <i sztcinzi.
Az Alaptorv6ny I. cikk (1) bekezd6s6b6l ered6 rnt6zm6nyv6delmi kcitelezetts6g cisszetett
kovetelm6nyrendszett timaszt az illammal szemben az alapjogok 6rv6nyesiil6s6re. Mag6ban
foglalja a szabilyoz6si kcitelezetts6get (a, szewezeti 6s elj6r6si biztosit6kok megteremt6s6t), adott
esetben
anyag1 tilmogztdsi kotelezetts6get, a megl6v5 y^gy
alapjog-6w,6nyesril6s
^z az Alaptorv6ny 6ltal
^zv6delm6t (s egyben
szempontiib6l
megkiv6nt int6zm6nyes formdk
tart6zkoddst a mfikod6s tattalmi befoly6sol6s6t6l) egyar6nt. Ebb6l kovetkezik, hogy az oktat6shoz
vzl6 jog gyakod6s6nak lehet5s6g6t az ilTam kciteles biztositani az nt6zm1nyi struktura
v^n

l|ttehozisival

6

s fennta rt6s 6v al.

Az Alkotmitybrosig a

3046/2013.

(II. 28.) AB

hat6rozatilban kiemelte, hogy az

oktat6shoz val6 jog, valamint az 617amot terhel6 int6zm6nyw6delmi kcitelezetts6g tartalmival mir
tobb hatirozatLban foglalkozott, az ezekben kifejtett ilTilspongit pedig az Alaptorv6ny XI. cikk
Q) bekezdls6vel cjsszefiigg6sben is fenntartja. Hangsulyozta,hogy a mindenkori torv6nyhoz6 6s
v6.grehajt6 hatalom alkotrn6nyos joga 6s egyben koteless6ge az oktatilsi rendszer mrikodtet6s6nek
folyamatos figyelemmel kis6r6se, a felmertil6 hrb6k kijavitisa, a hi6nyoss6gok p5t16sa, a mfkcid6si

zavarokelhilitisa,azellehetedeniil6smegakadillyozisa.
Gyermeki fogok

A gyetmek megfelel6 testi, szellemi 6s erktilcsi

fejl6d6s6hez sztiks6ges
v6delemhez 6s gondoskodishoz val6 ioght az Alapttir6ny XVI. cikk (1) bekezd6se
rogziti. A gyermeket f6szab6lyk6nt minden olyan alapvet6 jog megilleti, mint b6rmely m6s
embert, de ahhoz, hogy a jogok teljess6g6vel k6pes legyen 6lni, biztositani kell szimdta az
6letkor6nak megfelel5 minden felt6telt a feln6tt6. villashoz.

Erte tekintettel kifejezetten a gyermekek jogak6nt rlgzirt a torv6ny a megfelel6

tesu,

szellemi 6s erkcjlcsi feil6d6s6hez szr.iks6ges v6delemre 6s gondoskodisra val6 jogot. E v6delemre
6s gondoskod6sra a gyermek mindenkivel szemben ig6nyt tarthat. Ennek megfelel6en a gyermek
sziilei, csaladia, az 6llam 6.s a tilrsadalom valamennyi taga is koteles a gyermek jogait tiszteletben
tartati.,6.s a t6rsadalom fennmaraddsinak zalogaklnt biztositani szimdra a megfelel6 fejt6d6s6hez

sziiks6ges felt6teleket.

A

gyetmekek v6delemhez 6s gondoskoddshoz val6

jog

koteless6g6t alapozza meg a gyermek szem6lyis6gfejl6d6se tnt6zr.rrlnyes v6delm6re.

617am

A ^z
gyermek,

m)nt az alapjogok alanya oldaliln az 6le:t.orb6l adodo h6trinyokat az 617am oldal6r6l az
tnt6.zm6nyv6delmi kotelezetts6g egyenliti ki, mely szerint az illlamnak aktivan kell cselekednie^za
gyermekek alapvet6 jogainak el6mozdtt6sa, 6rv6nyesiil6se 6s v6delme 6rdek6ben.

1,1,

A Gyermekjogi

Egyezm6ny preambuluma rogzia, hogy a gyermeknek, figyelemmel frzrkat
6s szellemi 6retts6g6nek hi6ny6ru, kti{onos v6delemte 6s gondoz6sra van sziiks6ge, nevezetesen
megfelel5 iogi v6delemre, sziilet6se el6tt 6s szii{et6se :utin egyarint. Az Egyezmlny 7997-t6l a
m^gy^r bels5 jog r6.sz6v6 v6lt, t6szes 6llamak6nt Magyarorszig kcitelezetts6get villak a gyermekkel
foglalkozo 6s v6delm6t biztosit6 int6zm6nyek l6tesit6s6re, valamint ezefl int6zm6nyekben a
jogszabillyoknak megfelel6 szakmai l6tszdm, szak6ttelem, biztons6g, 6s az eg6szs6ges kcirnyezet

biztositisirz,.
AzBgyezmlny 3. cikke minden gyermekekkel kapcsolatba kerti{6 tntl.zmlnyt 6s hat6s6got
a gyermek legf5bb 6rdek6nek megfelel6 el16r6sra, dcint6sre kritelez.
Az Egyezmlny 79. cikke alapj6n a r6szes illamok megtesznek minden arra alkalmas
int6zked6st, hogy megv6dj6k a gyermeket az er6szak, a timadds, a faikai 6s lelki duwasilg, az
elhagy6s v^W
elhanyagolis, a rossz b6n6sm6d vagy kizs6km6nyolis birmilyen formdiiltol
^
^z
mindaddig, amig sziileinek vagy valamelyik sziil6j6nek, illet5leg torv6nyes k6pvisel6j6nek vagy
k6pvisel6inek, vagy b6rmely m6s olyan szem6lynek, akin6l elhelyezt6k, feltgyelete alatt 611.

III.

Az iigy 6rdeme tekintet6ben

A Tarnazsadhnybantapasztalt teleptil6si 6s iskolai szegreg6ci6 hittere 6s ktivetkezm6nye
Tarnazsadiny Eszak-Magyarorszig egy6bk6nt is sirlyosan deptesszi6s, leszakad6 d6lA Magyar Nemzeti T6rsadalmi Febilrk6zist
Strat6gia II., illetve annak helyzetelemzlses (a tov6bbiakban: Felzilrk6z6si Strat6gia) ktilon is
foglalkozik a teriileti egyenl6dens6gek roma nemzetis6gfi 6llampolg6rokat 6rint6 srilyos

hevesi t6rs6g6nek egyik h6tr6nyos helyzetfi telepiil6se.

kovetkezm6nyeivel.

A

2074-ben k6sziilt Felzdrk6zdsi Strat6gia adatai szerint

a

crginy lakoss6g

teljes

lakoss6ghoz viszonftott arinya az orszig tobb megy6i6ben is 3o/o alatt maradt, mikozben BorsodAbat)-Zemp16n, Szabolcs-Szatrn6r-Beteg 6s Heves megy6ben a 9o/o-ot kozelitette.
A romik tobb mint 60o/o-a vid6ken, falusias kcirnyezetben, tobbnyire szegreg6tumokban,
igen rossz lakiskorii{m6nyek kozott 61.
A romik n6gyszeres m6t6kben felifueprezentiltak a legnagyobb szeg6nys6.gS kockizatu

telepiil6seken, ahol a lakhat6si korii{m6nyek 6s a szolgiltatisok szinvonala jelent6sen a
legalacsonyabb 6s ahol - az cinkorminyzatt krad6sok eg6sz6hez m6rten - a legmasasabb a
seg6lyezettek kore 6s a seg6lyez6sre forditott cisszegek nagys6.g is. Az elmult 6vek szociol6giai
felm6r6sei alzpjdn az orszig nyolcszilznill is tobb telepiil6s6n 6s tiz f6v6rosi kerii{etben 1633
szegteg6tum talA)hat6, ahol nagy16b6l 300 ezer embet 61. A telepek k6tharmada a teleptil6sek
sz6l6n, tov6bbi 74 szizallka kiiltertileten helyezkedik el, 20 szizal6ka pedig - legalibbis
teleptil6sszerkezetileg - szerves r6sze az adott falunak, v6rosnak.' A FebAtk 6zdsr Statl.gya alryiin
a fentiek kor6ben sziz olyan teleptil6s tal6lhat6, amelyek telies popul6ci6jukat 6rint5en,
v6g6rv6nyesen szeg6ny roma gett6v6, v6ltak, tov6bbi kett6szdz teleptl6sen pedig a szinte
megillithatatlan folyamatok nyom6n minden val5szinris6ggel hasonl6helyzet fog kialakulni.
A gett6sodott, illetve gett6sod6 telepiil6sek zome az orszig 6szak-keleti 6s d6lnyugati jellemz5en kisteleptil6ses szerkezetri - leszakad6, depresszi6s t6ts6geiben tal6lhat6. A t6rc6gi
szintfi gett6sod6s, a szegregici6 szinte megfotdithatatlannak t6n6 jelens6g, szimos telepiil6sen,
telepiil6scsopotban a lakoss6g tobbs6g6t ma rl:,dr a ctgilnysdg alkotia.
t lvlrgy". Nemzeti Tirsadalmi Felzilrk6zl.si

Strat6gia

II.

-

m6lyszeg6nys6g, gyermekszeg6nys6g, romik

-

(2011-2020)

(frissitett valtozat)

http://www.kormany.hu/dowrioad/1/9c/20000/Magyar%2ONTFS%20lIoh20-2%o20mell%20-NTFS%20II.pdf

e N{TA

Elleni Progtamiroda: V6lem6ny 6s javaslat a ,,Szeg6ty-6.s ciginytelepek, virosi
6s infrastrukturilis illapotinak elemz6se kii'lonboz6 ft<izoktat6si,
eg6szs6gugyi, telepiil6sfeiteszt6si) adatforrisok egybevet6s6vel" cimfi tanulminy kapcs6n
Gyerekszeg6nys6g

szegreg6tumok teriileti elhelyezked6s6oek

htrp://wwwg),erekesely.hu/index.php?option=com

phocadownload&view=category&id=24&Itemid=74
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Az

elszeg6nyed6 falvak, apr6falvak elkiilomil6s6ben a megszfin6 munkahelyek,
^z
alacsony iovedelemszerzl,si lehet6s6gek, valamint a tart6s munkan6lkiilis6g mellett ielent5s
szerepet jiltszott 6s j6tszik napjainkban is az infrastruktudlis felt6telek, valamrnt a megfelel5
szinvonalir kozszolgilltat6sok hi6nya. Ehhez kapcsol6dnak tov6bb6 a spontdn elv6ndod6si
folyamatok, amelyek kcivetkeztdben a jobb helyzeti t6rsadalmi r6tegekhez tartoz6 csal6dok
tcimegesen koltoztek/koltoznek el
6rintett teleptil6sekr6l, amely a falvak t6rsadalmi
^z
strukturii at, bels 6 koz ci s s 6gi viszonyait is 6talakitot ta / 6talal<tt1a.
A telepti{6si egyenl6tlens6g teh6t egy 6nmagit feler5sit5 folyamatot indit el. Ez a folyamat
Magyatorsz6gon jellemz6en a roma nemzetis6gri lakoss6g eset6ben m6lyszeg6nys6ggel, t6rsadalmi
kfuekeszt6d6ssel, illetve marylnalailci6val is cisszekapcsol6dott/osszekapcsol6dik."'
Tarnazsadinyban az elm:6lt 6vtizedekben a fentiekben r6szletezett probl6m6k okin
folyamatosan ncivekedett a rolo;,^ lakosok arraflya,.2001-ben
orszagos n6psziml6l6,s alkalmdval a
^z
telepiil6s lakosainak 27o/o-a vallotta magit crginy nemzetis6gr.inek,
mig tiz 6v mrilva, 2011-ben
mdr a 49o/o-a. 2077 -ben a falu vezet6i azt nytlatkoztilk, hogy a telepiil6s 80o/o-a roma szdrmazilsi.
A fent leirtak az6rt is okoznak jelent6s ptobl6m6t, mert ez a folyamat a roma szdrmazdsi
emberek nagy tobbs6g6re jellemz6 hilurdnyos helyzetek <isszead6d6sit, felhalmoz6dS,sit 6s annak
maradand6 rijratermel6d6s6t eredm6nyezi. A teriileti elhelyezked6sb6l, neh6.z lakhat6si
kortilm6nyekb5l, infrastruktur6lis hi6nyoss6gokb6l ad6d5 egyenl6tlens6gek pedig rnt6zm6nyi
MagyarorszS,gor jellemz5en zz oktat6s teriilet6n jelentkez6 elktilonril6st/elktilonit6st
etedm6nyezhetnek.

A tendelkez6sre all6 adatok, dokumentici6k 6s munkatdrsaink helyszini
tapasztalatai alapifin az hllapithat6 meg, hogy a Tarnazsad6nyi Tagiskoliban l6nyeg6ben
toma nemzetis6gii gyermekek tanulnak.
Az r6nyad6 nemzetkcizi 6s eur6pai ir6nymutat6sokkal cisszhangban, illetve a t6rsadalmi
viszonyoknak, tapasztalatoknak megfelel5en a m^gyar jog krilon elkovet6si magatartl,sk6nt tiltja a
j

ogellenes elkii{onit6st.

A

k6t 6vtizedes ombudsmani gyakotlat tapasztzlatai is egyontetfien mutatj6k, hogy a
kii{onboz6 sz6rmaz6st 6s t6tsadalmi helyzetf gyermekek integr6lt oktat6sa - amellett, hogy az
egyeden, emberi jogi standardoknak megfelel6 oktatisi forma"
- mind egy6ni, mind t6rsadalmi

tekintetben az egyeden val6di 6s tart6s eredm6nyre yezet6 oktatisi megold6s. Mind a hazar, mtnd
a nemzetkcizt )og7 k<irnyezet 6,s tapasztalatok, a bir6s6gr gyakorlat, valamint az ombudsmani
vizsg6latok egy6rtelmfiek tehit a tekintetb en: az ntegrdci6 az egyetlen jogszerri 6s lehets6ges
m6dia az egyenl6 emberi m6lt6s6g kozoss6gben val6 meg6l6s6nek, valamint a b6k6s 6s
konstruktiv t6rsadalmi egyiitt6l6s kialakiris6nak.
Ezzel osszhangban az Nkt. 1. S (2) bekezd6se is alapelvi szinten rcgzia, hogy a kciznevel6s
eg6.sz€t a tud6s, az rgazsigoss6g, a rend, a szabadsi,g, a m6lt6nyoss6g, a szolidarit6s erkcilcsi 6s
szellemi 6rt6kei, az egyeil6 b6n6sm6d, valamrnt a fenntatthat6 fe1l6d€sre ris az eg6szs6ges
6letrn6dra nevel6s hatirozzik meg.
Az egyenl5 b6n6sm6d kovetelm6ny6nek 6rv6nyesiil6s6re vonatkoz6 alapjoggal
osszefi.igg6sben teh6t meg kell vrzsg6lnunk azt a k6rd6st, hogy a spont6n szegregdci6s folyamat
eredm6nyek6nt kialakult szinte l<tzir6lagosan roma nemzetis6gri gyermekeket fogad6
T arnazsadinyi ragiskolilban megilllapithat6-e a jogellenes elkiilonit6s?

r0

Szalai Jrilia:
2002/ 4.3,t-50.

A

tirsadalmi kirekeszt6d6s egyes k6rd6sei az ezredfordul6 Magyarorszig[rr Szociol6grai Szemle

http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A -548f szoc_szemle/TpUBL-A-54g.pdf
11 Az alapvet6 jogok
bi-ztosa 6s a Nfagyarorszigort 616 nemzetis6gek jogainak v6delm6t ell6t6 biztoshelyettes krizos
jelent6se zz oktatisi elkiir.loniil6sre vonatkoz6 szabdlyokr6l az AJB-6010/2074. szimiiigyben
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Az Ebkw. 27. S (1) bekezd6se alap)dn az egyenl6 b6n6sm6d kovetelm6nye kiterjed
minden olyan nevel6sre, oktatisra, k6pz6ste, amely lllamilag j6vihagyott y^gy el6itt
kovetelm6nyek alapjin folyik, vagy amelynek megszervez|.slhez az 6llam kcizvetlen normativ
kolts6gvet6si tilmogatilst nyi)t, vagy kozvetve - igy krilonosen kcizterhek elenged6se, elsz6mol6sa
vagy adojoviuis :6gin -hozz616ni.
A. Tarnazsadhnyi Tagiskola fenntart6ja az Egti Tankedileti Ktizpont, az i,Jlarni
fenntartisri k6znevel6si int6zm6nyte tehdt
egyenl6 bdndsm6d ktivetelm6ny6nek
^z
6rv6nyes it6s i ktitelezetts 6ge egy6rtelmiien kiteri ed.
Ebktv. a szegregici6 jelens6g6vel kiilon is foglalkozrk, on6ll6 t6ny6ll6sk6nt
rragatafiS.sk6nt nevesiti 6s tiltja a jogellenes elktilonit6st. Az Ebkw. 10. S Q) bekezdlse szednt
jogellenes elkiikinit6snek min5sril az a rcndelkez6s, amely a v6dett tulajdons6gaik alapj6n egyes
szem6lyeket vagy szem6lyek csoporti6t a veliik cisszehasonlithat6 helyzetben l6v6 szemllyekt6l
vagy szemllyek csoporg6t6l- an6lktil, hogy azt torv6ny kifeiezetten megengedn6 - elkiiLlonit.
A telepiil6sen nem mrikodik m6sik iskola, igy nincsenek olyan cisszehasonlithat5
helyzetben l6v6 6ltal6nos iskolai tanul6k, akikhez viszonyitani lehetne a Taunzsad6nyi Tagiskola
roma szirmazisi gyermekeinek iskolai elkiilonrii6slt, szegreg6ci6i6t. A legfontosabb koriilm6ny,
hogy az iskol6ban tanul6 tom^ flernzetis6gri gyermekek elkii{onril6se nem egy konkr6t int6zked6s,
rendelkez6s vagy mulaszt6s eredm6nye, hanem komplex gazdasilgp 6s t6tsadalmi jelens6gek spont6n szegregici6s folyamatok - kovetke zm6nye.
A d61-hevesi t6rs6gben egy6bk6nt a spont6n szegregict6s folyamatok eredm6nyek6nt tobb
hasonl6 helyze(t, tobbs6g6ben crgany nemzetis6gff lakosokb6l 6116 telepiil6s, 6s szinte
l<tzilr6lagos^n rom^ tanul6kat nevel6-oktat6 koznevel6si int6zm6ny is tal6lhat6.
Az ENSZ fajt meghilonbciztet6s valamennyi form616mk lekrizd6s6r5l sz6l6
egyezmlny6nek 3. cikke kimondja, hogy ,,a tlszes 6llamok kiiloncisen elit6lik a faji elktilonit6st 6s
az apzrtheidet 6s v617ali6k, hogy a joghat6s6guk al6 tartoz6 tertileteken minden ilyen term6szet6
gyakorlatot megakaddlyoznak, eltiltanak 6s megsziintetnek." Az egyezmtny alapiiln fel6llitott
bizottsilg 79. szdmi 6ltal6nos a16n76siban felhivia a figyelmet ata, hogy a szegreg6ci6 illlami
sz6nd6kt6l fi.iggedenii{, maginszem6lyek cselekm6nyei krjvetkezt6ben is kialakulhat, p6ld6ul a
lakhat6s ter6n, jovedelmi kiilonbs6gek kovetkezt6ben. A Bizotts6g a ,,spont6n szegregici6" elleni
fell6p6s sziiks6gess6g6te is rilnratat".

A lak6helyi- 6s az oktat6si szegregici6 tehdt a fentiekben hivatkozott komplex
szociol6giai 6s demogthfiai ktidilm6nyekre tekintettel tirsadalompolitikai, szociol6giai 6s
iogi szempontb6l ugyan fennill Tatnazsadhnyban, az azonban spontdn szegtegdci6s
folyamat eredm6nyek6nt ititt l6tre, igy azt rcvid tivf int6zked6sekkel nem, hanem csak
hosszabb t6vir, komplex t6rcadalompolitikai int6zked6sekkel lehet orvosolni, amelyek
ktire mdt trilmutat az ombudsmani fell6p6s eszkdzththn, lehet6s6gein.
Fontos azonban ahelyzet rovid- 6s hosszri tiv:6hatS.satra is nyomat6kosan felhivnunk a
figyelmet.

A regionilis 6s helyi egyenl6tlens6gek a kozoktat6si rendszer sz6mos dirrrenzi6l6barr
megnyilv6nulnak, azaz a lak6hely, jelen esetberTarnazsadiny gazdas6si 6s t6rsadalmi elmandilsai,
hi6nyoss6gai jelent6s oktat6si h6trinyok forisivi v6lnak. Bz a rel6cr6 azorrban forditva is tgaz:
sz6mos kutatis igazolta,hogy az iskolai szegregS,ci6 6hatatlanul egytitt yir a tanitilsi szinvonal 6s a
(tov6bb)tanul6si eredm6nyess6g leromlilsival. A tanulisi eredm6nyekben 6s tov6bbhaladilsban
m6rhet6 egyenl6tlens6gek viszont r.egattvan hatnak a tdrsadalom versenyk6pess6g6re 6s a
gaz dasdgp noveked6sre is.
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General recommendation

XIX on article 3 of the Convention. -

http://tbintemet.ohchr.org/ layouts/treatybodyextemal/TBSearch.aspx?Lang=en&TteatylD=6&DocTypeID=11

1.4

Az oktat6s h"Iyt egyenl6dens6gei tobbek kozott a kovetkez6 kortilm6nyekben,
t|nyez6kben 6rhet6k tetten aTarnazsad6nyi Tagiskol6ban: a szaktanii ell6totts6g 6vek 6ta nem
biztositott az tskolilban, a pszichoaktiv szerek hasznillata sulyos probl6m6t okoz a teleptil6sen, 6s
ez |rjrna az 6ltal6nos iskol6s gyermekeket is, kiilonosen azok sztilein kereszhil. A csal6dokban
tapasztalhat6 munkan6lkiilis6g, m6lyszeg6nys6g sok esetben a gyermekek tanul6si 6s
magatartisz av aratb an is me gmutatko zik.
A lak6helyen alapul6 egyenl5tlens6gek leg6lesebben Tarnazsadiny eset6ben is a tanul6k
iskolai pdlyafitisinak korl6taiban jelentkeznek, azaz a tanul6si eredm6nyekben,
tov6bbhalad6sban 6s a krilonboz6 tov6bbtanul6si lehet6s6gekben. Bzt timasztlilk al6 ^a
Tarnazsadinyi Tagiskola orsz6.gos kompetenciam6r6si eredm6nyei, amelyek az elm,ilt 6vekben
jelent6sen elmaradtak az orszigos iltlagtol.
Az iskola6piilet 6llaga 6s felszereltsl.ge (az udvar6l megkozelithet6, hi6nyos felszerelts6gri
6s nem akad6lymentesitett vizesblokk, a tornaterem hi6nya, az rskola-lpiiletegyiittes 6s az
iskolaudvar illlapota, a tantermek berendez6sei) is sulyos hitinyoktautal.
Osszess6g6ben teh6t
a thtgyi 6s szem6lyi felt6telek hihnyhban az
felt6telezhet6, hogy a Tatnazsad6nyi Tagiskol6b an
ott nevel6-oktat6 pedag6gusok 6s
^z
a tagintflzm6ny-vezet6 legiobb szilndflka ellen6re sem biztositott a min6s6gi oktatds,
valamint a ktiltinbtiz6 oktathsi szolghltatdsokhoz val6 egyenll hozzilffitls, tfuadhsul figyelemmel az int6zm6ny ktilts6gvet6si helyzetfite - az ut6bbi 6vekben elmaradt
phlyhzati tfmogat6sok n6lkiil a kialakithsukhoz sziiks6ges beruhizdsi fottdsok, valamint
azok lehivhshhoz sztiks6ges kapacitdsok is hiinyoznak.

Az ni

vizesblokk, valamint

az ni

tomaterem kialakitisdnak, tovhbbit egy6b

inft astrukturdlis 6s oktatisi felt6telek fejleszt6s 6nek sziiks6gess6ge

A Tzrnazsad6nyi Tagiskola teriileti elhelyezked6s6b6l ad6d6 oktatisi hitdnyok ilhalanos
jellegff elemz6se mellett fontos a tudomisunkra jutott 6s a helyszint liltogatisunk sor6n feltdrt
konkr6t infrastruktur6lis jellegff probl6m6k alapiogs szempontir vasgillata is.
2016 milrcius6ban - az iskola udvatdn talhllnatl vizesblokk tafihatatlan illapota
miatt - aTarnazsadilnyiTagiskola a m6di6b6l is ismertt6 v6lt.
F;rre az id6szakra vonatkoz6an egy6rtelmrien meg6llapithat6, hogy a WC-k 6s a mosd6k
szennyvizelvezet6si
ptobl6mdkkal is <isszeftiggf - rossz higi6n6s ktiriitm6nyei miatt
s6riiltek a gyetmeki iogok, valamint az iskol6ban tanul6k 6s dolgoz6k embeti

m6lt6s 6gh oz ffiz6

d6 alapio ga, amelyek viss z 6s s 6got eredm6nyeztek.

Az iigyben a Heves Megyei Korm6nyhivatal Fiizesabonyi Jiri,,si Hivatalilnak
N6peg6szs6gtigyi Osztillya 6s
Egi Tankeriileti I(ozpont soron kiviili int6zked6seket
^z
kezdemlnyezett, melynek eredm6nyek6nt
az 6rintett szerveknek sikeriilt L saiht

hatisktiriikben eljdrva a Tatnazsadinyi Tagiskoldban kialakult, a gyermekek oktatdsdt
akadiiyoz6 6s az embed m6lt6s6gukat s6rt6 (eg6szs6gtiket is veszllyeztet6) vizesblokk
ptobl6mhi6t ideiglenesen megoldaniuk, 2016 6s26rc az udvaron mrikod6 WC-ket 6s

mosd6kat felirjitott6k. Emellett a fenntart6 tankertileti kcizpont megpillydztatta 6s eklszittette az
tnt6.zm6ny irj 6s korszerfi., az iskola tngadanjdnak 6prilet6hez is csatlakoz6 vizesblokki6nak,
valamint a hozzi kapcsol6d6 szennyvizv ezet5nek a terveit.
A tankertileti kozpont megbizott vezet6je a vdlaszlevele szerint abban bizott, hogy a
kivitelez6st - amelynek becstilt kolts6ge 25 milli6 fodnt - a 2077-es 6vben pitydzar penzh6l
megval6sithaq6k.
Id6kozben azonban kideriilt, hogy 2016 mirciusa 6ta sem a fenntart6 tankerileti
kcizpont, sem a telepiil6si onkorm6nyzat r,efi nyijtott be pdlyizatot a tervezett vizesblokk
feltiitdsdnak megval6sitisira. A tankeriileti kcizpont igazgatojilnak 6ll6spontja szednt nem volt
megfelel6 pilyizat, ez6,rt nem tudtak semmit tennt 2077-ben, ennek n6mileg elTentmond az az
inform6ci6, mely szerint tobb kornyez6 telepiil6s ftoztiik Tarnamlra, Kompolt-Nagy.ig
iskol6j6nak a felujitl.sdra is sikerrel pillylzhatott a tankeriileti kozpont.
1,5

amelyben el5szor jelenthetett meg felujit6si
tobbek kozcitt aTarnazsad6nyi Tagiskola 25 milli6s beruhizisit is betervezt6k.
A polg6rmester v6lem6nye szerint az6rtnempiiyiztak az iskola fejleszt6s6re, mert a sajit

A 2018. 6vi salit kolts6gvet6stikben azonban

sor

-

-

fenntart6sir 6vod6juk b5vit6s6re kellett forr6sokat szerezniiik, a gyermekek szima ugyanis
folyamatosan ncivekszik Tamazsad6nyban. Egy6bk6nt pedig a fenntart6k felel6ss6ge, hogy
mfikod5k6pes matadjon egy koznevel6si int6zm6ny.
A ielent6s t6ny6ll6si r6sz6ben a Tarnazsad6nyr Tagiskola helyszint be1fu6s sor6n 6szlelt
infrastrukturilis jellegu probl6m6it - p6ldiul az iskola 6piilet-egytttes6nek tet6szerkezed
probl6miit, a folyos6 burkolatdnak 6s nfl6szilr6inak, illewe az iskola kerit6s6nek az illapotatr6szletesen bemutattuk.
Vizsg6latunkat nem terjesztettiik ki a melegit6konyha, az eb6.d16/ltkezde kozeg6szs6giigyi
6s higi6n6s korii{m6nyeinek ellen6rz6s6te, nem vizsg6ltunk t6zv6delmi 6s munkav6delmi
k6td6seket sem. A 2017 /2018. tan6v okt6ber6ben tartott helyszini l6togatisunk tapasztalatatra
figyelemmel a Tatnazsad6nyi Tagiskola inftastruktur6lis ptobl6m6i koztil r6szleteiben csak a
vizesblokkal 6s a tornatetemmel foglalkozunk.
A nevel6sioktat6si int6zm6nyek mrikcid6s6r6l 6s a koznevel6si int6zm6nyek
n6vhaszn6latar6l szolo 20/2072. (UII. 31.) EMMI rendelet (a tovibbiakban: Rendelet) 2.
mell6klete hatirozza lo;reg azokat a kotelez6 (minim6lis) eszkciz<iket 6s felszerel6seket, tovdbbi
helyis6geket, amelyekkel a nevel6si-oktat6si rntl.zm6tyeknek rendelkezniiik kell.
A Rendelet 762. $ (7) bekezdi,se azt rogzii, hogy a kotelez5 (minim6li, eszkoz- 6s
felszerel6si jegyz6kben felsorolt helyis6gekre el5fut kovetelm6nyek akkor teljesiilnek, ha az lpilet
megfelel a l6tesit6s6rc,l<talal<ttils6ra vonatkoz6 nemzeti szabv6nyban rogzitett, vagy a nemzei
szabvilntyal azonos, tov6bb6 azzal egyel6rt6kfi 6pit6si 6s mfszaki el6irdsoknak.
A Rendelet 2. szilmt mell6klet6nek a II. pontja hatdrozza meg zz iskol6k helyis6geire
el6irt kcivetelm6nyeket. Az iskolai helyis6geket mag/ba foglal6 tablilzat 37 . 6.s 38. pontja szeitnt az
iskolinak rendelkeznie kell nemenk6nt elktilonithet6 szemllyzeti riltciz6vel 6s szem6lyzeti mosd6zthanyz6val. A 39. pont szerini szemllyzeti WC helyis6get iskol6nk6nt, nemenkrint elktilonitve
az alkalmazottt lltszim figyelembev6tel6vel kell kialakitani. A 41. pont szerint kiilon kell
iskol6nk6nt 6s nemenk6nt mosd6t, nthanyz6t 6s SfC helyis6get biztositani a technikai
alkalmazottak szim6ra. A tanul6i WC helyis6get a 40. pont szerint a tanul6i l|tszim
figyelembev6tel6vel kell kialakitani iskol6nk6nt, szintenk6nt 6s nemenk6nt elkii{onitve.
Az illemhelyek szimit az orszigos telepiil6stendez6si 6s 6pit6si kovetelm6nyekr5l sz6l6
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: OTEK) hatlrozza ll:,eg. A 99. S (1)
bekezd6se szeint az 6pitrn6nyeket 6s a szabadtli tart6zkodisra, munkav6.gz6.sre szolg6l6
teriileteket a rendeltet6stiknek megfelel6 illemhely-hasznillan 6s tiszt6lkod6si lehet6s6ggel kell
tervezni, megval6sitani 6s fenntartati. Az illemhelyek 6s a tiszt6lkod6 helyis6gek betendez6seinek
szimit az lpinnlny, az on6l15 rendeltet6si egys6g, a terii{et egyrdejfi haszr'6l6tnak tervezett
@ecstilt) lehets6ges legnagyobb lltszima 6s nemek szerinti megoszl6sa alapiiln kell tervezni,
megval6sita il.
4, illemhelyekh ez batositani kell a k6zmo s6s lehet6 s6g6t'
Az OTEK 99. S (3) bekezd6se szerint az lpitmlnyekhez 6s az szabadtln tart6zkodisra,
munkav6gz6sre szolg6l6 teriiletekhez az tlTemhelyek szimtt az egytdeiri hasznil6inak a tervezett,
becsiilt osszl6tsz6ma alapi6r, a krivetkez5k szerint kell meg6llapitani:
a) 2OO f5ig 10 f6 ft.szlre legal6bb egy kcizos, 10 f6 lltszilm felett nemek szerint kii{on
illemhelyet kell l6tesiteni, minden megkezdett
aa) 75 f6 r,.6il6tszim rlszlre legal6bb 1 WC-fiilke, illet5leg
ab) 40 f6 f6rfilltszimr6sz6retegat6bb 1WC-fiilke 6s l vizelde vagy 2 WC-fiiLlke l6tesit6se
sztiks6ges;

Ugyanezen szakasz (4) bekezd6se azt is rogziti, hogy az illemhelyekhez legalilbb egy,
illetve minden megkezdett 3 db berendez6si t6rgy Q7C-cs6sze, vizelde-berendez6s) ut6n legal6bb
egy k6zmos6t kell l6tesiteni.
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A 99. S (5) bekezd6se
akad6lymentes hasznillat t6nyegi szab6ly6t r;tgzitt. A
^z
kozhasznhlatir 6pitm6ny 6s tart6zkodhsra,
munkav6gz6ste szolg6l6 teriilet akadilymentes
haszraillatithoz nemekt6l fiiggetlen, kerekessz6ket 6s mis seg6deszktizt hasznil6
szem6lyek r6sz6re alkalmas illemhelyet kell l6tesiteni, amelyek szhtndt a tervez6si
programban rtigziteni kell. Az akaddlymentes haszn6lat c6li6ra szolg4l6 illemhely m6ret6nek,
berendez6si tirgyai elhelyez6s6nek 6s kialakitisinak biztositania kell a rendeltet6sszerri
hasznillathoz a \X/C-cs6sze minimum h6rom m6don (szemb5l, oldak6l, 6d6san-szemb6l) tort6n5
megkcizelithet6s6g6t, valamint a helyis6gben a kerekessz6kkel tcjrt6n6 360 fokos megfordul6st. Az
akad6lymentes haszn6latra alkalmas illemhely is beszimit a (3) bekezd6s szerint megval6sitand6
mennyis6gbe.
A Tarnazsad6nyi Tagiskola 2017 /2018. 6vi munkaterv6ben rogzitett tanul6kra vonatkoz6
adatat szednt a tanul6k l|tszima 154 f6, koziiliik 65 16ny 6s 89 fiir. A pedag6gusok sz6ma a

gy6glpedag6gussal 6s az iskolaatkital egytitt 16 f6, koziiliik - a 2016/2077. €vi beszimol6
szerint - 14 f6 n6 6.s 2 f6 f6rft. Dolgozik rr.€g az iskol6ban 5 technikai alkalmazott (4 n6 6s 1
f6rfi) 6s 6 f6 (5 n6 6s 1 f6{l kizfoqlalkoztatott. A 27 feln6tt dolgoz6 koziil 23 f6 a n6 6s 4 f6 a
f6r6r.

ATarnazsad6nyi Tagiskoldban a szemllyzeti WC helyis6g nemenk6nt elkiilcinitve 1-1 WC
fiilk6vel 6s 1-1 k6zmos6val rendelkezik. A fif WC-ben 2 !7c-fiilke, 3 vizelde /piszofu 6s k6t
k6zmos6 tal6lhat6. A l6ny WC-ben 3 !7C fiilke van 6s 1 k6zmos6.
FIa tisszevetiiik a Rendeletben az iskol6k helyis6geire el6irt k<ivetelm6nyeket,
illetve az OTEK fenti tendelkez6seit a Tarnrzsadfunyi Tagiskola adataival, al<kor az
6llapithat6 meg, hogy a fenti iogszabhlyok el6it6sainak 6rv6nyesiil6s6t ielenleg nem
tudj6k telies m6rt6kben biztositani az iskoliban.
Az iskol6k helyis6geire el6irt kovetelm6nyeket 6s a rendelkez6siinkre 6116 vizesblokkra
vonatkoz6 adatokat cisszehasonhtva az 6llapithat6 meg, hogy a Tarnazsadinyi Tagrskoldban
nemenk6nt elkri{ontil5 szemllyzei 6ltoz6, mosd6-zuhanyz6 nincs kialakiwa, mint ahogy a
technikai alkalmazottak sem rendelkeznek nemenk6nt elktil<jnitett mosd6val, zuhanyz5val 6s WC
helyis6ggel sem. Ez al6l csak a 2 konyhai dolgoz6 a kiv6tel, akik a melegit5 konyha mellett
hasznilhatnak egy WC-t 6s egy oltoz6t.
A ktilt6ri vizesblokkban 4 helyis6gtal6lhat6 egy f6{t 6s egy n5i szem6lyzeti WC, egy firi 6s
egy leiny illemhely. A szemllyzeu f6rfi rJfC 1 WC-fiilk6vel6s az 1 k6zmos6val megfelel az OTEK
el6llrilsarnak A szem6lyzea n6i WC-ben a k6zmos5 mellett a n6i dolgoz6k lltszimfua Q3 f6)
tekintettel lennie kellene minimum 2WC frilk6nek, a jelenlegi t helyett.
A lltszilmadatok 6s a WC-k szimdt cisszevetve meg6llapithat6, hogy a 65 f6l6ny szilmira
5 WC fiilk6t 6.s 2 k6.zmos6t kellene biztositani, a jelenlegi 3 !7C fiilke 6s 1 k6zmos6 helyett. A 89
fril szdmLra 3 Sfc-fulk6t 6s 3 vizeldEtvagy 6 !7c-fiilk6t kellene biztositani, a jelenlegi 2 WC-fiilke

6s 3 vizelde/piszoilr helyett.

A firi WC-ben

tal6lhat6 k6t k6zmos6 megfelel a iogszabilly
el6irisoknak.
A legjelent6sebb elt6r6s tehdt az el6irt 6s a t6nylegesen megl6v5 Wc-fiilk6k 6s k6zmos6k
szdma kozott a l6nymosd6k tekintet6ben 6ll fenn, illetve az intlzmlny dolgoz6i r6sz6re nincs
biztositva megfelel5 oltoz6, mosd6, zuhanyz6. Emellett az is sulyos probl6ma, hogy a vizesblokk
csak l6pcs6n (4-5 l6pcs5fokon keresznil) kozelithet6 meg, teh6t nincs bizto siwa akadillymentes
hasznilati illemhely az iskolilban. Az a t6nyez6 pedig kiilon is neheziti a \X/C-k hasznillatilt, hogy
a vizesblokk kiilonill6 6ptiletben, ktilt6ren, az udvar kozep6n tal6lhat6, amely rossz id6ben
nehezen megkcizelithet5.
Az Nkt. 27. S (11) bekezd6se szednti mindennapos testnevel6s megszewez6se is
neh6zs6gbe ttkozik a Tarnazsadinyi TagSskol6ban. Ahogyan a t6ny6ll6sban mir r6szletesen
bemutattuk, 5 6ve a 1697 tornatermet 6letvesz6lyess6 nyilv6nitott6k, az6ta abban testnevel6s 6ra
nem szervezhet6. A tornatermet csak egy tanteremb6liltalakitott tomaszobival tudt6k kiv6ltani.
A tornaszoba eset6ben az 20/2012. 0/III. 31.) EMMI rendelet 2. szdmi mell6klete azt rcgzia a
mirrimum kcivetelm6nyek kcizcitt, hogy tornaszobit nemenk6nti oltoz5vel, benne kialakitott
zuhanyz6val, WC-vel kell ell6tni a tanul6k sz6mira.
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6rin haszndlt tomaszoba az eb6.dl6 mellett

tal6lhat6, kiilon WC, oltoz5 6s zuhanyz6 azonbzn nincs kialakitva mellette. A mindennapos
a konilm6ny is neheziti, hogy a sportudvaton tal6lhat6 pillyik
elhaszn6l6dtak, a biztons6gos sportol6s megteremt6s6hez azok burkolatait is szriks6ges lenne
kicser6lri.
Vizsgilatunk alapjrin megillapithat6, hogy a vizesblokk jelenlegi hllapota, illewe a
testnevel6s megszervez€.s6t az

tornaszoba hifnyossdgai, tov6bbd azok az infrastrukturdlis hiinyossigok, amelyek a
jelentdsebb fejleszt6sek, felujitdsok elmarad6s6b6l ad6dnak a gyermeki 6s oktatisi jogok,
valamint az embeti m6lt6s6ghoz (rdrz6d6 alapjogok s6telm6nek kdzvetlen vesz6ly6vel iht6
visszdss 6got eredm6nyeznek.
Vizsg6latunknak nem c6lja a felvetett rnfrastruktur6lis hi6nyoss6gokkal, ptobl6m6kkal
kapcsolatban n6peg6szr6g"gy1 vagy 6pit6siigyi hat6s6gi eljirds kezdem6nyez6se.

Jelent6stink c6lia, hogy az 6tintett 6s illet6kes hat6s6gok a sai6t hatdsktidikben
a
eliilwa miel6bb 6s teljes ktiriien sziintess6k meg a felmeriilt alapjogi vissz6ssigot,
^z^z
tendelkez6stikte 6116 eszktiz<ikkel, soron kivtil nyirftsanak segits6get a Tarnazsadhnyi
Tagiskola infrastrukturdlis feileszt6s6hez.
Ez cisszhangban 611 a Korm6ny 2014-ben13 inditott Nemzeti Kciznevel6si Infrastruktura
Fejleszt6si Prcgrarry|val, melynek keret6ben tornatermek, tantermek 6s tanuszod6k
6piiltek/6piiLlnek Magyaro rczdg oktatilsi int6zm6ny ei szim6ra.
2017-benla kezd6dott az iskolafejleszt6si program m6sodik iiteme.

A program c6lja, hogy
legyenek
nevel6shez-oktatishoz
6s
el6rhet6ek
a
tanul6k
szim6n
a
16r6sban
^
mindennapos testnevel6shez sziiks6ges infrastruktur6lis felt6telek. Kiemelten vonatkozlk ez a
leghitinyosabb helyzetfi t6rs6gekben 615 gyermekekre, akiknek a program feileszt6sei n6lkiil
Iehet6s6gr.ik sem nyilna a felzirk6zilst biztosit6 infrastruktura el6r6s6hez.
A Tartazsadiny Tag;skola infrastruktur6lis fejleszt6se az 6piiletegyiittes fel6jit6s6n 6s
korszerfisit6s6n tulmutat6 villtozilsokat eredm6nyezne. Az iskol6ban a megfelel6 infrastruktut6lis
hitt6t, a modern oktat6si terek, koztiik az ij tornaterem kialakit6sa, valamint egy ig6nyes,
felt6teleit 1avitan6,
korszerfi eszkozpark l6tehoz6sz
^ torr.a nemzetis6gri gyermekek oktat6si
el5segitve ezzel az integrici6jukat, felz|rk6zisukat.
Az inftastruktu6lis feileszt6s azonban nem szrikithet6 le az udvari vizesblokk 25 milli6
fodntb6l tcjrt6n6 6t6pit6si terv6te. Az a koriilm6ny, hogy a fenntart6, az Egri Tankenileti
elv6gzend6 munk6latok
Kcizpont a sajilt 2018. 6u kolts6gvet6s6be rrrir betervezte
^z
for6.sh6tter6t, fontos l6p6snek tekintend5 az iskola felt6tlentl sziiks6ges megirjul6sa

minden

szemponti6b6l.

Az int8zrn6ny telies ktirfi korszeriisit6se, fehiiit6sa rz oktathsi felt6telek jelent6s
javul6s6hoz vezethet az iskoliban, a nevel6s-oktatis min6s6g6nek emel6s6t
eredm6nyezn6,, nagy m6rt6kben el6segiwe a tagiskoliba i6t6 tanul6k lemozsol6ddsdnak
6s kirekeszt6d6s6nek megel6z6s6t 6s megakadhlyozilsdt. A teriileti h6trinyok 6s roma
szhtmazhs alapifin is elkiiltiniil6 ktiznevel6si int6zm6nyek eset6ben a deszegtegdci6s
politika legfontosabb eszktize a minSs6gi nevel6s-oktatds biztosit6s6hoz sztiks6ges
infrasttukturilis, tittgyi 6s szem6lyi felt6telek megteremt6se, feileszt6se.

13 A Nemzeti Koznevel6si Infrastruktura Fejleszt6si Program keret6ben megval6sitand6 tanuszoda, tomaterem,
tanterem beruh6z6sokkal osszefugg6 kozrgazgrtisi hat6sdgi iigyek kiemelt jelent6s6gfi iiggy6 nyilv6nit6s6r6l 6.s az
etjir6 hat6s6gok kijelol6s6r6l sz6l6 747 /2014. (IV. 30.) Korm. rendelet
la A Nemreti Koznevel6si Infrastruktura Fejleszt6si Progtam keret6ben megval6sitand6 tanuszoda, tomaterem,
tanterem beruh6z6sokkal osszefugg6 kozigazgztdsi hat6sigi iigyek kiemelt jelent6s6gfi iiggy6 nyilv6nit6s6r6l €.s az
eljirohat6sigok kijelol6s6r6l sz6l6 141/2014. G\r. 30.) Korm. rendelet m6dosit6silr6l sz6l6 283/201,7. (X.22.)
Korm. rendelet
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A Tarnazsadinyr Tagiskola eset6ben is erre van sziiks6g, a tagjnt6,zm6ny-vezet6j6vel
egyet6rtve a kultut6lt, kotszerii kdrnyezet kialakitdsa hat6kony szeml6letformil6 et6 az
iskol6ban, a jobb 6letmin6s6g kialal<tt6sira val6 torekv6s pedig bels5 6t6kk6 6.s igazi c6176, v6lhat,
amely kiemelten fontos a halmozottan hi:udnyos helyzet6 gyermekek eset6ben.
Int6zked6sek

A felt6rt alapjog, r.'rssz6ss6gok orvosl6sa 6rdek6ben az ltibt.32 $-a alapifun felk6rem
az E,gri Tankertileti Ktizpont igazgat6i6t, hogy az el6zetes ig6reteknek megfelel6en a
1.

6176 kolts6gvet6si forr6s terh6re a megkezdett 6s tervbe vett feliiitisi munk6latokat
miel5bb 6s teljes korfien v6,gezze el.

rendelkez6s 6re

2. Az Afbt. 31. $-a alapihn felk6rem a Klebelsberg Ktizpont elntik6t, hogy az Egri
Tankeriileti I(ozpont bevon6s6val iskol6ban tanul6 roma nemzetis6gri gyermekek
helyzet6nek, es6lyegyenl6s6g6nek javitdsa,^z
6rdek6ben - vrzsgilja meg, hogy saj6t hat6skor6ben
eli6wa, mik6nt sziintetheti meg a jelent6sben feltdrt vissz6ss6gokat, azaz hogyan biztosithat6 a
Tarnazsadinyi Tagiskola teljes kor6 fetulit6sa, infrastruktur6lis fejleszt6se a rendelkez6sre 6116
Eur6pai Uni6s pilydzatt forrisokra, a Nemzeti Kciznevel6si Infrastruktura Fejleszt6si
Prcgtamilra, valamint m6s speci6lis felhasznillisri, fejleszt6sre fordithat6 kolts6gvet6si for6sokra
is figyelemmel.

Budapest, 2017. december lr9

S6ndor
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Iskolai vizesblokk
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4. szdmu mell6klet
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5. szim:6 mell6klet
Tornaszoba
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6. szimi mell6klet A r6gi tomaterem 6ptilete
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7. sz6mi mell6klet
Sportudvar

8. szimt mell6klet

Az iskola6piilet belseie
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9. sz6mi mell6kiet
Az udv arcn tal6lhat6, hrc znhlaton kivti{i k6m6ny
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