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Az alapvet6 iogok biztos6nak

IELENTESE
az AJB-85/2018. sz6mri tigyben
(el6zm6ny szLmt AJB-4633 / 2017 . szitmi)

Erintett szew: Tdpi6sz5l6s-Ujszilv6s Reform6tus Altal6nos Iskola
6voda (Jiszilv6s)
201,8.

6s

Az alapvet6 jogok biztosdnak
Jelent6se

az LJB-85 /2018. sztim6 iigyben
(el6zm6ny szdm : ltJB -4633 / 2017 )
El6ad6: dr. Bene Be6ta
&. Gy6rfff Zstzsanrra

Az eliAths meginditris a
Egy sziil6 fordult panaszbeadvdryix Hivaalomhoz, ebben el6adta, hogy s&elmesnek tallJo z,
Tdpi6sz6l6s-Ujszilvis Refotmitus AltaLinos Iskola 6s Ovoda (a tov6bbiakban: Iskola) els6
|vfolyz-miLta vonztl<oz6 eg6sz napos iskolaszerez6si form6t. V6lem6nye szerint az eg6sz napos
iskollban val6 tart6zkod6s gyetmek6t nagym6rt6kben megerheli, igy k6telmezte, hogy gyermeke
tank<itelezetts6genek magintanul6k6nt tehessen eleget. Az Iskola igazgat6it azol;,btn ezt
elutasitotta attz hiv*kozva, hogy a gyermek nem sajitos nevel6si ig6nyfi, nincsen egeszs6giigyi
ptobl6m6ja 6s nem is kiizd beilleszked6si, tanulisi 6s magatartisi neh6zs6ggel, ami .indokolham6 a
magintanul6v6 vihsit. A panaszos kiemelte, hogy tz 'tgazpt6 6rvel6se nem helyuill6, hiszen a
nemzeti k<iznevel6sr5l sz6l6 2077. e:yt CXC. torv6ny (a toy6bbiakban: Nkt.) 45. $ (5) bekezd6se
6rtelm6ben a tanktitele4ettsig iskohba jdnfusal, ug ha a7 a tan f/hfusq tanrlndnlainak endnitles
fotrafita is bef{e76se sTenponldbril nen hdtnlryns, a s{il6 kinlnen magintaruhkint teliesithetd. A
panaszos szeint az igazgat6 jogs6rt6 m6don iirt el nem a jogszabiiyr, ktivetelm6nyeket vette
figyelembe a dont6s meghozatalakor. Val6szinfisitette tovibb6, hogy t gyimhat6sig v6lem6ny6t
sem k6rt6k ki a dont6shez, mivel a csalzdot a gyLmh.a,t6s6g munkalitsa nem kereste fel.
A panaszos sziii5 jelezte, hogy az Iskola d<int6s6nek feltiLlvizsgilata &dek6ben k6relmet
ny(jtott be, amelyet mind Iskolinak, mind az Iskola fenntat6iinrk a TLpi6szele-Tipi6sz6l6sUiszilvis 6s Fatmosi Refotmitus Eg5rhizkdzseghez (a tovibbiakban: Fenntart6) megkiildott
Yilaszt zzoaban n dapvet6 jogokbbtosLhoz val6 fordulisiig egyik szerrt5l sem kapotl
Tekintettel anr, hogy az igyben felmeriiLl a jogillamis6g elve, valamint a iogbiztonsig
kovetelm6nye, a tisztess6ges eliitishoz, a fogorvoslathoz , llelte tz oktat6shoz vil6 jogal
osszefiigg6 visszissig gyanrii4 ez6rt az alapvet5 jogok biztosit6l sz6l6 2017.6vi CXI. torv6ny (a
tovibbiakban: Aibt.) 18. $ (1) bekezd6se dzpiin vizsgilatot inditottam. A vizsgilatom eredm6nyes
lefol)tatisa &dek6ber n Ajbt 21. $ (1) bekezd6s6nek a)-b) pontia, valamint (2) bekezd6se alapiin
tAj6koztztist k|ttem az Iskolitd a Fenntart6t6l az illet6kes gyimhat6sigt6l, a gyermeki6l6ti
szolg6latt6l. Ezt krivet6en rijabb megkeres6ssel fotdultam u E,mbei Et6forisok Miniszt6riuma
oktat6si 6s szoci6lis iigyek6rt 6s t6rsadalmi felzitk6zisltr felel6s illamtitkritaihoz.
Az 6rintett alapvet6 jogok 6s alkotmCnyos elvek
a

a

a

a

a iogillamisig elve 6s a jogbrztons6g kovetelm6nye: ,,ltlaganrsq/g figttbn demokratik*
jogillan." lAbpt6rv6ny B) cikk (1) bekezd6sl;
zz oktztishoz va16 iog: ,,ll4i en magar dllanpo/ginak joga un a nitel desbeT, Magarurs4ig e
jogt a ki)4niwl6dts kitnjes4isdtel * lhahnossti titeliul, aq ingenes is ktitele$ alEfoU, aqingenes
it nindtnki s4lntha hogr{hhetd kdq,ipfokn, rnlamint a ktputig" alapjdn nhdtnki slindra
boqiJ;irhetd felsdfoki oktaaistal, toulbbl aq oktatdsban nisqesiihk tdnirytben megbatdmqottak
sryrinti anlagi hlnogatdsfu)al bipiilia." [Alapt<irv6ny XI. cikk (t)-(Z) bekezd6s];
a tisztess6ges hat6sig1 elifulshoz vzl6 jog ,A4indetkinekjoga uan abhoq, bog iigtcit a haaisdgok
nls4zbajlis n,ilkiil, tis4*sige: mddon it issryri hahiidtu beliil irrti\$k-' fAlaptorv6ny )OilV.
cikk (1) bekezd6sl;
a iogowoslatlroz val6 jog ,,Alindenkinekfuga uan ahhoq, blgjogonntlat al 6ler aqolan binisigi,
botds/igi is nds ki)Sgaqganlri diint* elbn, ane! a jogit ug jogos ,irfukdt srti." [Alapt<irv6ny
)O(W. cikk (f bekezd6sl.
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Az alkalmazott jogszab4lyok

a Gyermek jogir6l sz6l6, New Yotkban, 1989. november 20-in kelt
kihirdet6s6r6l sz6l6 1991. 6vi IX[V. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Egyezm6ny);

Egyezm6ny

rgazgtist6l sz6l6 7997.6vi )OO(I. tciw6ny (a
tovibbiakban: Gyw.);
z koztgazgatAsi. hat6sigi eli6ds 6s szo\6)tz+As 6lal6nos szzbiiyzi6l sz6l6 2004. 6n
CXL. tors6ny (a tovibbiakban: Ket.);
a nemzeti kciznevel6st6l s2616 2011. 6vi CXC. tdrv6ny (a tovibbiakban: Nkt.);
t gyirnhtt6s gokr6l, valamint a gyermekv6delmi 6s gy6miigyi eliir6sr6l sz6l6 149 / 1997.
(IX. 10.) kotminyrendelet (a tov6bbiakban: Gyet.);
a gyermekv6delmi 6s gyimiigyi feladat- 6s hatiskorok ellit6sdr6l, valamiflt a
gyirtzr6slg szesezet6t6l 6s illet6kess6get6l sz6l6 331/2006. frII. 23.) Kom.
teodelet (a tov6bbiakban: Gyszt.);
a nevel6si-oktatisi int6zm6nyek mfik<td6s6t6l 6s a k6znevel6si int6zm6nyek
t6vhaszriJarfu6l sz6l6 20 /2012. (Vnl. 31.) EMMI rendelet (a tovibbiakban: EMMI
a gyerrnekek v6delm6r5l 6s a gyimiigyi

tendelet).

A megdllapitott t6nydll6s
vizsg6lt szervek adatai: Thpirisqfhs-Uj@luls Mumdtu AluLioos ltkola it Onda, sqikhele
T,lpiis$lds, illetve annak tagint6zm6nye n UjsztTv sl Tagiskola. Az Iskola Alapit6 okitarinak 1.
pontja 6rtelm6bet az lskolz Jen*arflija T pr6szele-'IiLpi6sz6l6s-Uiszilvis 6s Farmosi Reform6tus
Egyhizk6zs6g, amelynek k6pviselet&e az Alapit6 okrat 2. por:r'lt alzpiin hlkipdtqlorjogosilt.
Az Iskola igaZgafllja megkeres6semre tdottvalaszLbart ismertette, hogy az Iskola nem eg6sz
napos iskolaszervez6si formiban mrikcidik, igy azt a helyi pe&g6giai progtam sem tarbfmezza.
Az igzgat6 szakmai ilL6spontfa szerint, amit 34 6v pedag6giai sza,knaj gyzkoiat, 25 6v
int6zm6nyvezet6si gyakotlat, 6s t<ibb 6vtizedes k<iznevel6si sztklrt6i tapasztallt tAmaszt ali, a
tdnki;hhrythiget - amewlyiben kiihntis indok mn ija feliil - mirdennapos i*ollba jinissal kell tefe$teni,
nen eq sqolgilja bginhibb a gennek ,irdekeit. A leend6 els6 osztilyos tanul6 eset6ben semrni olyan
indok (egeszs6giigSri probl6ma, sai6tos nevel6si ig6ny) nem mertiLlt fel, ami a magintanul6i
k6telmet dAtt,n"sztzni. El6zetesen szem6lyesen, maid pedig hivatalos lev6lben is k6rte a szii,l6t a
magintanul6i k6relem 6tgondohsdra, illetve a gyernek 6tdek6ben felel6s dont6s meghozatalirz.
ttiw6nyes
Jelezte, hogy a sziil6k iltal felvetett esetleges probl6mik megold6sira az Iskola tud
elmondva,
az
6desany6t:
r6szletesen
til€koztztta
6s
Minder6l
szem6lyesen
nyriitani.
megold6sokat
hogy t 2077 /2018-as tan6v 2017. szePtember 1-j6n kezd6dik, s bizonyos, a tan6vet 6dnt6
drint6seket el6zetesen (h6napokk"l el5tte) nincs m6dja meghozni'
Az igtzgt6 tovibbi utalt arra is, hogy a sziil6 ielenlegi eliirisa nem el6zm6ty n6lkiili: a
gyermek 6vod6i6val is folyamatosan voltak probl6mii, s v6lhet6en 6iabb v6lt vagy val6s s6relmek
miatt fog panasszal 6lni kiiLlcinboz6 hivatalokhoz. Kifeitette azt is, hogy tudomisa szednt a sziil6 a
magintanul6i k6relem elutasit6sa miatt feliiLlvizsg6lzti k&eLnet a m rnpig nem nl^ijtott be 6s
egyben hivatkozon z-Magyarorszitg1 Reformitus Egyhiz K6zoktetisi T6rv6ny6re.
A tendelkez6semte bocsitott iratok dapjin ugyanakkor feltfutan, hogy a sziil6 gyermeke
tekintet6ben nagl at hi kinln* 2077 . Lpt-ils 26-Lt irt level6ben fogzlmazta meg 6s egyben a
d6lel5tti an6rlk l togtthat6sigitt k6rte. A sziil6 indokolisa szerint zz Ujszilv6si Tagiskoliban
foly6 kis6rleti pfogfam szerinti okat6s, amely szednt naponta d6lel6tt 6s d6lutin is 6rikat
tart4nak megterhel6 a gyermeknek 6s nem szolg6lia etedm6nyes el5teiutisit.
Az igtzpt6 2017. iryilis 28-6n kelt level6ben a k6relem pontosit6s6ta hivta fel a sziil6t,
hivatlozva ,.o, hogy a gyermek vagy magintanul6i stlnrszi vagy pedig mindennap iskol6ba jir.
Tov6bb6 az ilAbbi- tAj6koztatist adta: ,,,4menryiben a pnblindt Ori)k qtindra a7 iskolaottbonos
tantirisryrueqis (nefunek gtakorlata tt;bb 1otiq,edes sqaknai nilta tekint uiss7a, tehdt kiiryl sem kisirleli

1.

A

2

) hrve1ett beue4etise jelenti, g ennek negolddsdt nen a gerzzek rankiitek<.etri,g!fiek naglntaruhhirt
ttitind nlj*ite ben hton, hanen aqiskllaw<,ettirtel ;rtind ege{et* sorfu kiahkitbahi konsTerTtsban."
A sziiLl6 ezt krivet6en az Iskola tgazgat6iln;a,k cimzen 2077. m6ius 8-ai elektronikus
level6ben meger6sitette, hogy g5rerneke maginanul6vi v isit k6.rclmezl Az tgtzgzt6 ugyancsak

?mgrar

elektronikus itton ti46kozatta a sziiLl6ket 2017. tnriius 8-in a hivatalos eljfuds meginditrlsrit6l 6s az
iltala megkeresend6 szewekr5l, illetve it6sban megkeres6ssel fordult a Cegl6di Kist&s6gi Szociilis
Szo\fitat6 6s Gyermekj6l6ti Kcizpont Csalid 6s Gyermekj6l6ti Szo\LlatAhoz (a tovibbiakban:
gyennekj6l6ti szolgilat) 6s a Pest Megyei Kotm6nyhiv*zl Cegl6dt Jititsi Hivatalinak Gy6mtgyi
Osztilyithoz (a tov6bbiakban: gyimhat6s6g) a v6lem6nyii& kik&6se 6rdek6ben.
A gyimh*6sig 2017. mijus 16-in ditumozott, tz'tgazgar6nak cimzett level6ben az alibbt
iavaslatot fogalnazta meg ,,Ha a grrnek os1lifofrndke 6t aqdt tatifli pedagrigtsok uehnirye s7-eitrt is a
gmnek qtindm a ki rlea prugran sryinti okta*i: tilqott negterheho jelent, rclenitEen s4,eitt a kitkoni
irfukiwl nen ellentites, hog a 2016 /2017 tanio uigiig tankiitehryttsiginek nagi an dkdnt tegen ehget."
A gyermekj6t6ti szolgllat 0iszilv6si Teriileti Irodifa 2017 . mitius 31-6n kelt level6ben az
Iskola fel6 zz itbbt iavaslatot fogilmaza meg: ,,Tudomisunk szerint nincs olyan ok vagy
kodiLlm6ny, mely indokoltti tenn6, hogy a gyetmek magintanul6k6nt tegyen eleget
tank6telezetts6g6nek. Nincs art6l .inform6ci6nL, hogy a gyermeknek egesryigiigti pnbhnQo ilhue
beillesqkediti, tanuldti, nagaturtdi neh4ryrig aag ujdns newhi igln1 niatt srykhtii birynsig uileninle bnne
eq4el k@culatosan, ug egib ndt helqgl (tpor4 aag niuisT.eti tefikeryseg) ne$ aldtdnaqlani, hog a
gerzek nagintantlrlki tegn ebget tankiiteh<lttsigeflek;' Az el5z6ekre tekintettel nem iavasolta, hogy
a gyermek a 2017 /2018-as an6vben magintanul6k6nt tegyen eleget tankritelezetts6g6nek.
A sziiLl5 2017. iinius 14-6n k6n ti\6koztttirst u eljirLs folyrmatfu6L Az tgazgat6 2017.
jinilt 15-i diint! ben ehtas{totta a sTiih khvlmit, rendelkez6se 6ttelm6ben a gyermek tanulmlnya:t a
2017 /2018. tan6vben mindennapos iskoliba j6r6ssal teljesitheti. A-rta hivatkozott, hogy a gyermek
nem sajitos nevel6si ig6ny6, nincs egeszs6giigyi probl6m6ia 6s nem is kiizd beilleszked6si, tznul6si
6s magatartisi neh6zs6ggel ami indokolhatn6 a gyennek magin tznvl6vi vtlAsdt.
A sziiLl6k u tgazgt6nak cimzett lev6lben kifeitett6k egyet nem 6rt6siiLket n rgazgt6i
d6nt6ssel szemben, amelyet elektronikusan 2017. j nius 19-in kiildak neg nind aq Iskoh
igaqgahlinak, nind a Jenntarli Egbdqkdqi)ts,ignk. Az tgzzgat6nzk cimzett e-mail cim megegyezik
azzal az e-mai7 cimmel, amelyt6l koribban n rgazgat6 ti)lkoztttAst npiitott a sziiLl6knek. A
fenntart6 Egyhinki5zslgnek pedig ugyanezt a levelet az Iskola hivatalos honlapi6n is el6rhet5
,,Egyh6zk<izs6giink" fiiLl alatt megtalilhat6 e-mail cimre ktildt6k. E lev6lben a sziiLl6k kifeiten6k,
hogy illispontiuk szeint az igazgat6i drint6s nem a t6rv6nyben megfogalmazott krivetelm6nyeket
vbsgiitz, vagyis nem rzt, ho$y a tanul6 feil6d6se, tanr.rlminy,inak eredm6nyes folytat6sa 6s
befejez6se szsmponti6b6l hittinyos-e LZ, ha a gyermek magintanul6k6nt teljesiti
tankcitelezetts696t.

2. A fennhtui Eghdqkiiqsrig lelkipis4ora megkeres6semre jelezte, hogy az eg6sz n"Fos iskola
iigy6ben besz6lget6st folltatott tz tgazgtt6val6s a szii{6vel, aki azt szetette volna, hogy gyermeke
szitmLta tegyik lehet5v6 a d6lel6tti iskolai 6tik ut6ni hazamenetelt. A lelkipisztor tudomisa
szeint tz igazgat6 elmondta a sziiLl6nek, hogy a tan6v kezdet6n torv6nyes tehet6s6g nyflik mafd a

felment6sre, tehit a k6r6s6re van megoldis. A sziil6 ennek ellen6te gyetmeke szimLta
magintanul6i k6relmet nyujtott be. Hivatkozott ara is, hogy tz igtzgtt6 a sziiLhs6ges iratokat
(gyimhat6s6g 6s gyennekj6l6ti szolgilat) beszetezte, amelyek alapjin elutasitota a kerelmet.
A lelkipisztor utalt arm, hogy a sziil6 egyet nem 6n6s&61 ,4nail+s bwbt" i4 ,de hiuatabs
megkens* aag Jellebbe4ls a Jenntartfi ig4gatdtandcshoT, ug hoq4lnk a Jenntaddhoq nem irkeryfi." Ezzel
cisszefiigg6sben a lelkipisztor hivatkozott a Magyatotszig1 Reform6tus Egyhiz 7995. 6vr l.
torv6ny6te, a Ktjznevel6si tow,6ny :76. $-6ra, amely igy rendelkez.ik: ,lq intiqz,ln1ae7et6 ug a
newldtestiibt dti ise ellet aq 6ri ett sq.eni! ug bdnne! iintett tgbdd jog, sq.enill a Jen afiii
igaTgatitandcthoq, a Jenntarltii igqgaaitu*ia diintise elh a rt,,ntarri hgfibb dnnilsho4i testiibt;he<
felhbbe{et." A lelkipisztot szerint a szri6 ,rthwrytd wlt, niwl a.JenntartihoqJelbbbe{s nem irkeqen,
eqirl amil diintis sem :Tiilethetett." Megosztotta velem tovibb6 ut a v6lem6aylt is, hogy ,,a s(it6
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A gyimhat6slg v6lem6ny6ben azt r i*asbtot fog nazta meg hogy ,JJa a gernek oqfi$dilike
aqdt tunihi pedagigasok uibni4ye qeri* it a gemtek qtimdra a k*h'bti prugran sryrinti oktatds l<ltt
negterhellst jehnt, uibnriryen tryri a kiskoni h*kiwl nen elhltiter, blg a 2016/2017 tantu uigiig
tankdtek<elt@flek naginlan ihint tegen eleget" Mindezek ismeret6ben t llkoztatist k6nem a
hivatalvezet6t5l arr6l hogy egy leend6 els6osztilyos gyetmek eset6n, aki
^ t^nevet 2077
szeptembet6ben kezdi meg mik6nt 6rtelmezhet5 a gyermek leend6 anit6inak nyilatkozata, illetve
a mag6ntanul6i io gmszony 2076/2017-es an6v v6g6ig val6 megadisa.
A hivatalvezet6 vilzszLbrt kifejtette, hogy 2017. miius 16-6n etkezett z gyinhrt6siryhoz
az Iskola tg;zgz,r6iLr* bead*inya, ernelyben ut k6*e, hogy a gyfurt*6s g v€leminyezze t
panaszos gyetmeke tank<itelezetts6g6nek magintanul6k6nt tdrt6n6 teljesit6s6t, Aznap
megfogalmaztik a fent m.6r ismertetett v6lem6nyiiket az Nkr 45. $ (6) bekezd6se ilapjin, amely
kimondfa, hogy az iskola Wzgat6i^ t gyirt*6s6g 6s a gyermekf6l6u szolgdlat v6lem6ny6nek
kik6t6se utin dcint arr6l hogy a tanul6 a tanl<otelezetts6g6nek magintanul6k6nt tehet eleget.
A hivaalvezet6 kifeitette ugyanakkor, hogy a Gyszt. t6telesen felsotolja azoktt rz
iigytipusokag amelyekben a g5rimhat6sig eli6r, 6s dont6si kotelezets6ge van. A Gyvt, illetve a
Gyet. tlszletezi a hatiskciri jopzabilyban meg{llapitott iigyekben az diinds meflet6t 6s a
drint6shozatal folytmatit Felhivta a Egyelmet atta, hogy a gdnbahisdgi e[dnisi srybdfiokat tekitttw
rcbe7en irtelmeqh*d Nkt 45. $ (6) beA.eTdisdbn negfogalnaqott whniry kia&isa, niuel a ginbatdsdgi
efttuinknil s4ih jogt<abdbok nerz tarlalmaVtak nnfulke{4t, bog e7! a wbniryt nillm elttutu kmhi
kd<dtt, ,r,ibefl rtbirebket negiqsgilu 6s nifien forndban kelhne portoun /eiadni. A hivaalvezet6 szerint a
v6lem6ny k6t6s6re irinyul6 tgzzgt6i megketes6s nem .indukil egy szab6lyozotg fornrilis
gyimhaasiqs ell6;lsg tgy nem is r6hat biz or,.y:ltis\ ellLtis\ dont6shozat^li, eljdr:isi kcitelezetts6get
t gyitnbat6sigokra n6zve. A gyimhat6s6gpak a jeleoleg h*i)yos jogsztbilyi tendelkez6sek
6rtelm6beo dna is ollat eljinisa, ne! nen diintishoqatalhl, hamn cnpdn wbnirynlil nitfusal 7inka.
A hivatalvezet6 ie)ezte azt is, hogy az etnlitett v6lem6ny kiadisinak a fenti
szabilyozatlarsirg rndlen toulbbi neh,i4si"ge, hogy a gyirmhat6sig nem minden esetben tendelkezik
el6zm6ryt rzranyagal a gyermekr6l. Folyamatban 16v5, vagy kotibban lefolltatott gyLrtat6sigl
eliiris bi ryihan pedtg a haaifus jogsqabnli kiinleqgtben nim jogi bbetdsige a qnlS negballgafli:ira,
ilhtw ki)n1eryttan niry kis4t*in. K6rd6sk6nt vet6dik fel az is, hogy a gyimhat6s6g milyen
szempontok alapjin, milyen adatok Egyelembe v6tel6vel nyilv6nithat egylhalArr v€lem€nyt, hiszen
nem rendelkezik megfelel6 szak6rtelemmel annak megit6l6s6re, hogy a csa-Lid mennyiben k6pes
megfelel6en gondoskodni at6l, hogy a gyermek a ktiznevel6si tdn 6nyben meghatirozott szintfi
tanulm6nf kotelezets6g6nek eleget tudion tenni, a megfelel6 ismetetanyagot elsai6titsa.
A hivatalvezet6 ismeltette, hogy u egndi iigbn sen al i*ola igalgaalidnak, sen pedig a sQildk
kinlme rcm tunalr?rata a4, hog q a 2017/ 18-as ta rm nnalkoik. A sza.b yozitst hiinyoss6gok
miatt a gydn;tgyt tigyint6z6nek nem volt iogszabilybn el6tt kotelezetts6ge 6s lehet6s6ge a sziil5
beid6z6s6te, illetve a csalid felkeres6s6te. A csal6ddal kapcsolatban gyimh at,osiqi' eliLtis koribban
nem volt folyamatban, a baasiry el6zm6nyi inform,ci6kkal nem tendelkezetg ez6rt az igynt6z6
egy ihahnos Mlenlry negfogalna4isira totekedett' V6lem6nye szednt annak a megit6l6se, hogy a
gyemtek a tznldtelezetts6g6nek eleget tud-e tenni magintanul6i iogviszony formijiban, illetve
annak, hogy ezt a csalid mennyiben k6pest biztositani, timogamr, hkibb tato4bat a newlisi
tandcsadi konp*encidjtiba, niflt a glinhahisdg bahiskijfibe. A gy rtzt6siLg egy6b eli6r6sai sor6n sem
alkot v6lem6nyt, ha pedig a sqaknai k0nPetenci/i'/it1 t,il esd tlakuiknlry beqyrV.ln s{iksrigs a negalaporytt
dn*iskq, megkeni a tqakwhniry kia&isdmloguilt srynnt, uibnirykens cilidbdl.
A hivatalrrezet5 vzlzszdbxr utalt arra is, hogy a gyimngy ngifi6z6 Egyelrn6t val5szinfisithet5en a jelent6s letethelts6g kovetkezt6ben - elkeriiLlte a gyetrnek szii'let6si ideje,
amelynek alapjirl zz els6 dvfolyamot nem kezdhette meg a 2016/77-es tanitisi 6vben. Mivel a
magintanul6i k6 rclem a 2017 / 78-as taniiisi 6we vonatkozorg t gyirrtat6slg t ryfu folytmLn egy
3.
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6jabb irauiban helyesbitette a koribbi v6lem6ny6t, rmelyet 2077. augusztus 15-6n megkiiLld<itt az
Iskolinak 6s ebben megfogalmazta, hogy amennyiben ,4 getmek s4imdra a k*hbi pngmn s1erinti
oktaals tilqott ,t egterbekst jelent, akkor a kiskoni h*keh,el nen elbntitet, bog a 2017 / 2018-as ta tbet
tanki)tehqettsigenek nag.intan hki t tegyefl eleget." Az lskola ezt 2017 . augusztus 8-Lrr Lwette.
4. A panaszos sziil5 id6krizben rendelkez6senue bcrcsitottz rz eghi<gondnkkal vd6 levelez6s6t is,

amelyben az egyhizgondaok diekoztatt^ a sztiLl6t, hogy a magintanul6t az Iskola valamennyi
ktitelez6 tan6tai foglalkozisa al6l fel kell menteni, 6s a tanul6nak nincs lehet6s6ge t tan6rlkat
litogami. Az Iskolinak felk6szit6si feladata csak t sztk6rt6i bizonsiry iltal felmentett tanul6k
eset6n van heti 70 6tirban, t sziil6i k6relemre mag6ntanul6k eset6bet nincset illen kdtehryttsl,ge.
Felhivta a sziiLl6 6gyelm6t arta is, hogy zz lskoh rgzgtt6i6n* Iehet6s6ge van a tanul6t
felmenteni a d6lutini foglalkoz6sok 61, bfu z;bbm nem volt biztos, hogy ez tz egyedi iigyben a
gyermek 6tdek6t szolgilni, ez6tt megoldistak azt tartzrtL, ha ,,csak eb6&e 6s v6c6z6ste" vinn6
haza gyemrek6t a sziiLl6, majd utina visszavinn| ez iskoliha'. Erte lehet6s6g van, mert nem az
eg6sz nt€zmlnyben, hanem ,,csak a4 e&ik tagirrti{rliiJbert nikiidik a4 ege:1 napos iskola."
Irhet6s6gk6nt ajiiTotta m6g zz egyhlzgondnok, hogy a sziil6 gyermek6t ifuarhage az Iskola
sz6khely6te, T6pi6sz6l6ste, ez esetben PedE aonak kolts6g6t megt6ritik
A sziiLl6 vilasz6b ar ielezte, hogy tovibbra is kitart a mag6ntarul6i k&elm6ben foglaltak
mellett. Jelezte, hogy gyermeke id6krizben beteg lett, igy szeptember 6ta orvosi igazolissal
hiinyzrk az IskoL6b6l. A gyermek tanktinyveit az Iskolrt6l itvette 6s gyermeke illapotinak
megfelel6en otthon igyekeznek p6tolni a hiinyz6ssal cisszeftigg5 tantnyzgr6szt

5. A gemeftjdhti sqolgilat vezet6le megkeres6semre adott valaszLbzn besz6molt att6l. hogy tz
iigyben inditon il-asgilatz feltitta, hogy a csal6dsegit6 a v6lem6ny megfogalmazisakor nem a
gyermek esedeges h6tinyos helyzet&61 tAj6koz6dott, mely els6dlegesen a feladatz lett volna,
hanem a maginanul6i iogviszony l6tesit6s6nek egy6b okait vizsgilta' A paoaszost6l kapott
tA)E.koztztist zLrr6\ hogy a gyermek nem tart6san beteg, nincs szak6rt6i v6lem6nyben rciftett
beilleszked6si tanulisi, magatart6si neh6zs6ge, vagy saiitos nevel6si ig6nye.
A vizsgilatot krivet6en a csalidsegit5t figyelmeztet6sben r6szesitette, t\efr vig;gilzta ,,errl a
jogsqabilban Jlglzbakra te1iedt ki,6s egyben felhivta a csalidsegit6k 6s a szakmai vezet5k 6gyelm6t,
hogy minden iavaslat kiadisa a hatilyos jogszabilyok iltpiiLtt, a komyezettanulm6ny elk6szit6se,
6s ha szii&s6ges a ielz6tendszeri tagok v6lem6ny6nek kik6r6se utln t<irt6nien. Mindezeket
al tamasztottz a sziiLl6 iltal id6kozben tendelkez6semte bocsitott irat is, amelyet a szil6 Pe$

t

Megei Komirybiutalho (a tovibbiakbao: Komrinyhivatal) a gyermekj6l6ti szolgliat e\fuislval
cisszefiigg6sben benyiitott prnaszitt kapott vdlaszt A Kor"inyhivatal megillapitotta, hogy t
csalidsegit6 nem firt el kell6 kciriiLltekint6ssel, mivel nem tijikoz6don r gyermek k6riiln6nyeit6t
nem k6szitett komyezettanulm6nyt 6s nem k6ne n 6vodz v6lem6ny6t a gyermek iilzpotir6l,
helyzet6r5l. Az int€zm|nyvezet6 z csalidsegit6t ez6rt figyelrneztet6sben t6szesitefte.
A gyermeki6l6ti szolgilzt vezet6je rendelkez6semre bocsitotta az egyedi iigyben kor6bban
kizdo* wbn,itlyiik biutalb,il fiifiht Jeliiluiqsgilatdnak mdntiryekenr kiadufi ,$abb ulhn,iryt, amelyet az
Iskola igzzgtoirflak is megkiild<itt 2017. szeptembet 19-6n kelt level6ben. A feliiLlvizsgilt
v6lem6nyben foglaltak szetint ,,a kiskoni tankiitehTetlsigenk magintaruhkint oal6 *leilitiheq a
kiiriilniryek negt'ebldek, tdnogatuiak, anellek ismentibm aq ehqdleg kiadott uihnin! nridoiltk, anell
alapl'dr irdokolt hh* a gemek nagintanthi joguisqory kin/nink iskolaifeliibirygihta is."

6. A megkeres6seim nyotrxin kapott vilaszokban tapasztalt ellentrnondisok felold6sa 6tdek6ben
ism6telten az Iskola igazgalljdhodorfultan 6s vilaszt virtam az alitbbi k6td6sekre:
1) Ameflnyiben a panaszos sziiLl6 a k6relmet elutasit6 dont6ssel szemben megfogalmazott
kifog6sait t6vesen kiiLldte meg a tendelkez6serue 6116 iratok szerint igazgat6u,k 6s t
fenntart6 Egyhizkozs6gne\ akkot err6l mi6rt nea tiqikoztatta a sziiLl6g valgy a szltl6
kifogisait mi6rt nem tovibbitotta a hadskrirtel rendelkez6 egyhizi szervhez?
5

2) Figyelemmel n egyhizgondnok 6s tz igazgat6 level6ben foglalt ellentrnond6sta az
Iskoliban, illetve annak tagint6zm6ny6ben eg6sz napos oktatis folyik-e 6s amennyiben
igen, ez milyen formiban 6rinti a panaszos gyetmek6t?
3) A gyimhat6sig 6s a g5rerneki6l6ti Szolgilat ilal feliiLlvizsgilt v6lem6nyek ismeret6ben
milyen int6zked6st tett a sziiLl5 magintanul6i k6relme t[ryyi.[,zn?

Yiiasziban u tgtzgzt6 kifeitette, hogy az Nkt. 45. $ (5) bekezd6se 6rtelm6ben a
tank6telezetts6g iskohba iitissa! vagy ba az a tanul6 feil6d6se, tanulnuinyainak etedm6nyes
folytat6sa 6s befejez6se szempoogib6l nem hitrinyos, a sziiLl6 k&elm6re magintanul6k6nt
teliesithet5. E logszabilyta hivatkozissal a sziil6 k&elmet nyfjtott be az Iskola lgazgat6jihoz,
,",elyhez a sziil6nek joga volt. A gyimhat6sig 6s a gyernekf6l6ti Szolgilat v6lem6ny6nek kik6t6se
ut{n megalapozottan ddnt6tt arr6l, hogy a tanul6 a tankdtelezets6g6t a 2077 /2078. tan6vben
mindennapos iskollba iinissal teliesitheti. V6lem6nye szerint iogszerfien hozta meg a dont6s6t.
Hangsulyozta, hogy a sziil6nek iogbn ill n tgzzgat6i dont6st megfellebbezd, ha ezzal
nem 6rt egye! de illispontia szerint a sail6 az tgazgat6i h^tiaoz tot a mai napig nem fellebbezte
meg, holott ert6l t<ibb alkalommal - szem6lyesen a fenntart6 testiiLlet elnoks6g6t5l is tiLilkoztztistkapott. Utzlt arra is, mikirt az ,,eEms irhoqh aqAl@wtd Jogok Biqlosdnak Hiwtakho4
negkiildtitt panasTbeaduinl nen befiettesiti a felhbbe(st." Egyittal hivatkozott ism6t a Magyatotsz6gi
Refomritus E gyhin Koznevel6si Torv6nyere, eszednt az intezrnlryvezet6 vagy a nevel6testiilet
d<int6se ellen az ltntett szemlly vagy bfumely 6rintett egyhini iogp szem6ly a fennart6i
tgazgt6tznircshoz, a fenttart6i tgtzgt6tznircs d<int6se ellea a fenntart6 legf6bb dcint6shoz6
testiilet6hez fellebbezhet. Mindezek rixt irth*alennek tarlotla, hogy a panaszos mi6rt nem 6lt a
fellebbez6si iog6val, hiszen a ferntaxt6i'tgzzgtt6tan6cs id6k<izben m:ir dont6st hozhatott volna.
Egyedi k6rd6seimre vilaszolva kifejtette, hogy n Eghdqkdqsig elniik:ige (a lelkipisztot 6s az
egyhizgondnok) tudtmisal bir a s7lild kifo&rnit ilbtdet s ig&etet tett a sziill6 minden ket6s6nek
megoldisira, de a panaszos a saj6t k&6s6re adott megold6si iavaslatokat visszautasitotta. Utalt
arra, hogy a fennart6i tgrzgat6tznircs ,6s tz E;gybinkozs6g Ptesbit6riuma folyamatos tii6koztztitst
kzpott az tgy aktuilis feilem6nyeir6l de a pamqos egiittnikiidisinek bidrydban hkmi diintdst nem
tudttt hoqni, hiszen t<ibbszori sz6beli 6s ir6sbeli felsz6litis ellen6re sem volt hajland6 fellebbez6st
benyujtani az illet6kes fenntart6i tgazg*6tzt cshoz. Az egyhinmegye a fenntart6 egyh6zkozsig
felettes hat6sAga, ez6rt az espetes 6r kivizsgilist k6rt az iigyben, bek6rte a keletkezett.iratokat is.
Az eglsz napos oktatisszervez6si fornival kapcsolatos k6td6semre n lgtzgl;t6 n Nkt.
27. S Q) bekezd6s6ben fogldakra hivatkozotg amely szednt az altalAtos iskoliban a nevel6soktatist a d6lel6tti 6s d6lutini urnitisi id6szakban olyan m6don kell mepzewezni, hogy a
foglalkozisok lega.libb tizenhat 6 ig artstnrk, tovibbl inenh,6t 616:9 - vryy addtg, tmig t
tanul6k jogszerffen tart6zkodnak az'tnt6zm6nyben - gondoskodni kell a tanul6k feliigyelet6r6l.
Az 6ltd6nos iskola e tcirv6ny rendelkez6seinek megfelel6en eg6sz napos iskolak6nt is mfikcidhet.
Az rgzzgx6 6llispontia szedlt tz 6tintett anul6 mindennapos iskoliba j6risa eset6n a
szd6 u albbi iltemativdk kciziiLl vilaszthatott volna:
a) Az Iskola Iijszilv6si Tagiskolij ;loer. 25 f6 tulrut6 kezdte rneg rz 1. 6vfolyamot. A diikok 876 6tr- k6zott tart6zkodnak az iskoliban, mivel egy sziil6 sem k6rte, hogy gyermek6t
ments6k fel a d6lutr{ni int6zm6nyben art6zkodis al6l. kt * 6n. k6ttanit6s modell alapj6n
tanitanak u 1, 6s 2.6vfolyamon, amelynek eredm6nyess6g6t u el6z6 tan6v tapxzt"leat
'tgzoltAk Nem a
d6lel6tti 45 perces tanitisi 6t6kon a
,,hagyom.inyos" m6don ^zM
^
tanit6, d6lutin pedig a 60 petces foglalkoz6sokon a napkozis nevel6 r6szv6tel6vel foglalkoznak a gyermekekke\ hanem k6t tapasztalt pedag6gus tattiz- az 6tdtat 6s a
rr"b"did6r foglalkoz6sokat. A progtam ma mir bevett tanulisszewez6si gyakoda! ahol a
pedag6gusoknak szabads,guk van a tekintetben, hogy nem 45 percte kim6rt tarrit6si
6rtk"t t rtsa"^h hanem igazodnak a gyetrnekek tethelhet5s6g6hez n 6n ffoglalkozirs
hossz6t illet5en. KiiLlonrisen ign ez tz 6voda-iskola itrnenet eset6ben, az 7. 6vfolyarron.
A kcitelez5 mindennapos tesmevel6s bevezet6se miatt a testnevells 6fitk egy t6sze csak a
d6lutini 6r6kban tarthat6 meg, ahogyan tz otszLg szinte valamennyi iskol6i6ban. Szint6n
6
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csak eb6d ut6n val6sithat6 meg a sziiLl6k iltel ig6nyelt fakultativ idegennyelv-oktatis is.
V6lem6nye szerint ezt a tanitisi forrrit nem lehet eg6sz napos iskolak6nt de6ni6lni, s a
sziiLl6 egyiittnrfikod6s6vel meg leheme oldani a panaszos iltal felvetett probl6mikat.
Az Iskola T6pi6sz6l5si sz6khely int6zm6ny6ben hagyominyos tanrendfi (d6le16tt tanitis,

d6lut6n napk<izi) 1. osztdly indult. Ujszilvis-Tipi6sz6l6s 0 k-), ahol id6i6t6si
wiszonyokt6l fiigg6en 7-10 perces menetid6vel az iskolabusz hint6l-hdz\ szl\iqa a
gyermeket t&it6smeotesen. V6lem6nye szetint ez ,,z.tirrytdan tethet" nem t6 a csz76dtt.
Hamadik hirdtsnnel <isszefiigg6sben a2 ig,zg 6 kifejtette, hogy v6lem6nye szerint
tov6bbra is 6.rv6ryben var, tz igzzgtt6t httittozag amelyet legiobb lelkiismerete szedng a gyermek
mindenekfelett 6116 6tdeke elv6nek szem el6tt tatisival hozott meg 6s azt mhdad.lig fenn
lwinja te:tzn\ mig magasabb tendi halLrozat ennek megviltoztatzsira nem k<itelezi A
gylrt:r6siry 6s a gyermekj6l6ti szolgi.lat it.al feliilriqsgilt uibniryuk isnmhiben sem talilt ollar okot,
amety alapiin a t6rv6ny iltzl ti n:\itzot felel6ss6g visel6s6r6l nyugodt sziwel lemondhatna.
Iskolifinak nevel6testii{ete, a pedag6gusok 6s vezet6k egyontetff v6lem6nye is timogatfa abban,
hogy a tanlrdtelezetts€g magintznul6k6nt t<irt6n6 teljesit6s6t csak kiilonosen indokolt esetben
ergedllyezze, azonbat a gyermek eset6ben nemhogy kiilonos, de birmely val6s indok sem
igazol6dott.
7. A gydmhtt6siryi hatiskrirel osszefiigg6sben felmeriiLlg a iogS szabilyozlsra is visszavezethet6
probl6m6k kapcsin - t sza.ktlrclnz.k megkiiLld6tt megkeres6semre - az oktztAst 6llamtitk6r
bevonisa melletg a srycidlis iigekit is tdradahi fel4irktt<ar,in fehlfr dlkntitMr adott t(jiko4aaht.
A kapott tAjikoztatAs 6rtelm6ben az Nkt. iltal bevezetetg a koribbi iskolaotthonos
oktatisszervez6shez hasonl6 n egiq nEos iskolai okta*iss4n*4is, abol a tanirai * mds foghlko4itokat
a dllel1tti 6s diktini iddsqakra egyenletesen szitosznt^ szervezik meg. Amennyiben az aJAnos
iskola eg6sz napos iskolak6nt n{l<odtk, pedagdgiai pngranldnak ruq9 valarnely, az oktatis6tt felel6s
miniszter 6ltal kiadon, vagy si16t magz Altd kidolgozott 6s a tow6nyben meghatitozonak szednt
j6vithtgyon nevel6si-oktatisi program. Az EMMI tendelet 19. $-a alapiin eg6sz napos iskolai
nevel6s-oktatist akkot szervezhet az iltzlinos iskola, ha sziiks6g eset6n mis.ik oszt6ly inditis6val
ha, pedig ez nem oldhat6 meg, az 6rintett tanul6, kiskoru tanul6 eset6n a sqiib egeainisi*l a tznu76
misik iskoliba tort6n6 6tv6tel6vel gondoskodnak annak a tanul6nak az elitAsfu6l, aki - kiskoru
tanul6 eset6n, akinek a sziilei - nem kivlrl4z ezt az ellAtzst ig6nybe venni. A iogszabily tehit
biztositia e szi76 szLm6n, t ullaq!fu bbetdsl,get rbbm az esetben, ha nem kivinja ig6nybe venni az
eg6sz napos iskolit, a megoldis nem felt6denii{ a tanul6 magintanul6vi nyilvinieisa.
A mag6ntanul6vS, v6lis egytk esete aqtinkinles sqiil6i, tanthi elbatim7ison alErh nagintan di
joguisqotly l6tesit6se. Az Nkt. 45. $ (5) bekezd6se szednt a tank6telezetts6g iskol6ba iitissal vagy
ht az a tarti6 feil6d6se, tanulminyainak eredm6nyes fol\rztisa 6s befeiez6se szempontiib6l nem
hitt6nyos - a sziiLl6 k6relm6re magintanul6k6nt teljesithet6. A megtog rrazisb6l kit6ni\ hogy a
iogszabily a mindennapos iskol6ba jit6st ti:kinti a tank<itelezets6g els6dleges teliesit6si m6djinak,
a, nagintaruhi joguisqory lehetdreget crak rthihlbe< kii iaen,6s csak s{ibi kmlenn biqusitja. A hat,6lyos
el6ir6sok szeint ktzit6hg az iskola rgngat6ia iogosult donteni au6l, hogy z tand6 t
tanl<itelezetts6g6nek magintanul6k6nt tehet eleget. Fontos elem a kapcsol6d6 szab6lyozisban,
hogy 2075. ianuir l-i6t6l n tgzzgx6rnk ndrbgelis nilkii/, mindtt esetben neg kell kennie a
gdnbahisrigot is a guneftjdliti srylgilanL 6s csak e v6lem6nyek kik6r6se urin, azok ismeret6ben
hozhat d<int6st a sziil5i k6relemr6l. Az el6irisok szigoritisintk hirtter6ben a magintanul6vi vilis
6s r hmotryohdds, a korai iskokelhagis elleni fell,ipir dllt, mivel a lemozsol6dis, a korai iskolaelhagyis
egy6telmi cisszefiigg6st mutat a magintanul6vd v6lissal. A 20/2077. EMMI rendelet 75. $-a
szednt, ha a tanul6 a sziiLl6 k&elme dap)in a tanktitelezetts6g6nek magintanul6k6nt kiv6n eleget
tenni, zz erre irinyul6 k6telem benyuiuisit6l szimitott 5 napon be/iil aq itkola igazgaQa kiitehs
megkensni a gyetmek lak6helye, ennek hi6ny6ban tart6zkod6si helye szerint illet6kes
gy6mhat6sigot 6s a gyermekj6l6ti szolg6latot. A gyimhat6sig 6s a gyermeki6l6 ti szo\6ltt az
igazgat6 megkeres6s6t6l szdmitott 15 flapon beltil kciteles megkiildeni a v6lem6ny6t. Az el6trt
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velem6nyek beszerz6se kcitelez6, elmaradisa iogs6rt6 dSnt6st eredm6nyez, a wbninlek a4onbat
nen kiitik a diitthisho4it tz tgtzgzt6 ugyzns minden koriilm6np m6degelve, onill6an dont.
Szakmai 6ll4spqig^ szerint ktikintisen a magintanul6i k6relem szoci6lis, csal6di, egy6ni
okoka val6 hivatkozisa eset€n fumi segitti,get jcbntbet a driot6sben a gyernekj6l6ti szo\fut a
gyimhat6sig 6s a gyerrekv6delmi gyim v6lem6nye. Az iga4ahii diintdsheqa4 kell wgig goadolai, bog
a kinlen efogadita a tanh hdckit,
dkms is er"drtuirues Jlfutdtds&, ilht ,e beJde{rit, a
naga:abb irfojanm l,lp,isrit, ualanint aqinttsigi, qaknai viqsgim tdrtir,6 neglekb rtlkitqiihsit bQlonla+.
Az rgrzgat6i dont6st irisba, a k6relem elutasitisa esetin hatuim<atba kell foglaki. A 20/2017.
EMMI tendelet 83. $-a ugyanis el6iria, hogy az iskola k<iteles a tzoul6g valamint a kiskotu tanul6
sziiL[6i6t irisban 6rtesiteni a tanul6 feil5d6s6vel, illetve tanukninyi el5menetel6vel kapcsolatos
dtint6s6t6l. Az iskola a d<int6s6t k6teles hat,irozatba foglalni, ha a k6telmet r6szben vagy eg6szben
elutasitja, vagy a tanul6, kiskoru tanul6 eset6n a sziiLl5 k&i a ddnt6s httirozatba fog;ldisit Az
igazgat6 drint6se ellen az Nkt 37 -38. $-aibat srybd$oqott jogontoslat vehet6 ig6nybe.
A fentiek "l+j6n a magintanul6vi nyilvinitisi eliir6ssal kapcsolatosan, a k<iznevel6si
jopzabilyokban el6fut gyimhat6sigi, gyermekv6delmi v6lem6nyez6si kotelezetts6gnek gatanciilis,
a tanul6k 6tdekeit v6d6, a megalapozott iskola.i szakmai dcint6shozatalt segit6 szerepe van.
A gyirtzt6siry a magintenul6v6 nyilvinicis titgyibn art6l tud v6lem6nyt alkomi, hogy
aq elitte isnert efdnisok alapjdtr - wfubnbe wtel, ,reteUsbe ,Etel - Jclrzeriil-e ollan kiiriilniny, anefi alapjdn a
gernek tanktiabq.exsiginek teleitise nagintaruhi jogtisryry kenl,ibet agrifios. Kiemelte, hogy a
mag6ntanul6i iogviszony k6rd6s6ben a hadsk<irt n tgngx6 gyakotolia, az emlitett csalid- 6s
gyermeki6l6ti szolgileg t gyim\rt6sig v6lem6nye csupin az tgLzg t6i d<int6s megalapozotts^git
segitik el6. Eppen ez6rt gyirthat6sdgl eliirista vonatloz6 jogszzbdlyi rendelkez6s bevezet6s6t a
magintanul6i jogviszony k&d6s6ben nem tartotta hdokolmak. Jelezte egyben azt is, hogy t
v6lem6nyez6si eliir6ssal kapcsolatosan eddig a koznevel6si szakteriiLlethez u itt6zm6tyvezet6k,
illewe a sziiLl6k rtsz&61 negotfu turtalmi it4zuehl run 6rke7ett, tovibbi a gyetmeki6l6ti szolgiltads 6s
t gyfur$aasig szakmai irinfcis ^ k^pcsin sen taPargaltak hidnlosstigot,jogalktlnaybi mhiryiget.

A vizsgilat meg 6ll^piths^i

I. A hatrisktit tekintet6ben

A

feladat- 6s hatiskriromet, vaLamint ennek ellil6s6hoz sziiks6ges vtzsgiizn jogosultsigaimat az
Aibt. hatirozzt meg. Az Aibt 18. $ (1) bekezd6se szeittt tz dapver6 jogok biztos6hoz b6rki

fotdulhat, ha megit6l6se szednt hat6s6g (ide6rwe a kozszolglltztAst v6gz6 szervet is) tev6kenys6ge
vagy mulasztisa a beadv6np tev6 szem6ly alapvet6 jog6t s6rti va,gy tnnak k6zveden vesz6ly6vel
jit, felt6ve, hogy a tendelkez6ste 6116 koztgzgatisi iogon oslati lehet6s6geket - ide nem 6rtve a
mit kimcritette, vagy iogorvoslati lehet6s6g
kozrgzzgztAsi halArozrt bir6s6gi feliilvizs gin^6r
nincs szimira biztositva. Az Aibt. 18. $ (2) bekezd6s a) pontja &telrl6ben kiSzszolgikztAst 9z6

szervnek

min6siil fiiggedeniiLl att6l, bog nilm sryfleryti fomdban nrtki)dik a4 dllani

ugt

iinkorndryyzti feladatot ellnil, illetue ertbdd elknisdbat ki)aenikddd sryo.
Az Nkt. 1. $ (2) bekezd6se 6rteLn6ben a k<iznevel6s kozszo\ila9 amely a feln6vekv6
nemzed6kek 6rdek6ben L n^gyar titsadalom hosszri tivd feil6d6s6nek felt6teleit teremti meg, 6s
amelyoek iltaLinos keteteit 6s gzandiit az illam bDtositja' Az Nkt. 2. $ (1) bekezd6se kimondia,
hogy az Alaptorv6nyben foglalt ingyenes 6s kotelez6 alapfoku, ingyenes 6s mindenki szinrita

hozzdf6r\er6 kciz6pfoku okarishoz val6 iog biztosilisa a megyar illzm kdzszo\llzti feladata. A
fentiek alapi^n a< frfltett sLerwkn, mind al iskohra, mitd amak fenntufiiltlra a4 onfudsnat ttiTsgibrt
jogosiltsdga - az Ajbt. hat6skoti szebiiyar 6rtelm6ben - epdrlelrrrten kitqjed. Megiil^pitottam azt is,
hogy a panaszos az iskola int6zked6seivel szemben a fenntart6 eliLtisLtkezdem6nyezte.

8

II. Az 6datett alapvet6 iogok 6s elvek tekintetdben
Az alzpiog1biztos egy adott tr{rsadalmi ptobl6ma mcigott ill6 cisszefiigg6s-tendszet fehirisa sorin
auton6r! objektiv 6s neutt6lis m6don, klain6lag alapiogi 6nek felsorakoztatisival 6s
<isszevet6s6vel tesz eleget manditurninak. Az ombudsmani int6zm6ny megalakulisa 6te az
orsziggyil6si biztos k<ivetkezetesen, zsin6tm6rt6kk6nt timaszkodott az Alkorninybft6s6g
zlapvet6 iogillami gamnciikkal 6s az dtpiogok tartalm6val kapcsolatos elvi meg6llapit4saira,
valamint - az ombudsmani iogv6delem spec.iilis vonisainak megfelel6en - elkel'rro,zta az daplogkotlitoz6s alkottninyossigit megit6lni hivatott alapiogi tesztekeu
Az Alaptcirv6ny vonatkoz6 tendelkez6seinek sztivege az AJapt6rv6ny Negyedik
M6dositisinak hatilyba l6p6s6t k6vet6en tov6bbta is nagyt6szt megegyezik az Alkotm6nyban
foglaltaklal az alkotninyos krivetelm6nyek 6s alapiogok tekintet6ben iellemz5en nem tzfii)maz
olyan rendelkez6sekeg amely ellent6tesek volninak a kotibbi alkorninyrnk szoveg6vel. Az
Alkotrninybir6sig a 22/2072. (V. 11.) AB ha.tittozarrbar, arra mutatott tL, hogy "a4 e1616
Alkotnbly ,is aq Alaptdntitg eges nttdelkeqisei turtalni egeqdsige esctin @pen nen a koribbi
atkotnirytbinisdgi dnn$sben ne$ebnd jogebek dtnitelit, bamn aqok fgelner kiviil hagi t kell i okolni".
Az Alkottninybit6sig ugyanakkot 13/2073. (VL 17.) AB hatatozrtebzn kiemelte, hogy tz a,don
^
eset6ben mir zz Nzpton6ny Negyedik M6dosieisa
hatatozttbxt vizsgilt torv6nyi rendelkez6sek
zlapjh jfu el a koribbi alkotrninybir6sigi hal6rozatokban foglaltak felhaszn6lhat6sig6t illet6en. A
testiilet ennek kapcsin elvi 6llel mondta kr, hogy ,,a1 Alkotndrybinisig a batibdt wi?lett
alkot rln,Jbiflirdgi hahlmqat fonitkint neXjeliihsiwl, a hnlegi, a4 adott gben felneriilf alkotn,lnyotsrigi
kird,is eldiintisihe4 sqlk:1ges nrinriki is tejefu/nfr turtabi ug qiittegt7erfr me$ehninissel kuatkoTbala ug
idi4beti a kordbbi hatdrurytaiban kidtlgo4ott hrke4 jogelueket. Aqindokohsnak is alkotndryjogi Jomlsairak

rganis a funokratiktts joglllanban nindetki sq/ndm negisnerb*finek, ellendnqbetdnek kell bnrie, a
jogbipnng Uirl, o<, hog a diitttisi nedontolisuk dtkthatdab ktie€tbetdek hgnneA A ryribdnos innht a
dii*h indokltistiruk l,ttdlzila. A konibbi hahiruqatokban kifljtett hxk felha:rydlbaflistigir aq
AlkltndrrJbiflisig niildig esehil esetn, 4 klfik ?t iig klr,kxturdban drygifa."
Ha <isszevetiii( az Alaptrir6ny B) .ikk 0) bekezd6s6ben, az Alaptorv6ny XI. cikk (1)-(2)
bekezd6s6ben 6s az AJaptorv6ny )O(VIII. cikk Q) bekezd6s6ben foglaltakat a koribbi Alkouainy
2. g (1) bekezd6s6neh 70lF.S (1)-(2) bekezd6s6vel, valamint 57. S (5) bekezd6s6nek sz6ve#vel,
alrJror tz 6llapith*6 meg, hogy a, dzsgiiat tirtgyLt kipez6 iogi[amisag elve 6s az 6rintett alapvet6
iogok tekintet6ben nem hoz olyan 6rdemi vdltozist az Alaptcirv6ny szcivege, mely a koribbi
alkourrinybfu6s6gi gyakodat elvet6s6g taralmi 6t6rt6kel6s6t iritmzszrznS,. Igy elvi
megillapitisaim megfogalmazisa, az dapiogok 6s az alkotrninyos elvek 6telmez6se sorin ellenkez6 tartalmri alkotrndrrybr6sLgS dont6s megsziiLlet6s6ig - ir6nyad6nak tekintem az
Alkomr6nybfu6s6g 6ltal mind az .lrlaptdw€ny hatilyba l6p6s6t megel6z6en, mfuid perlig az azt
kcivet6en meghozott h*ircztai indokolisiban kifeitett meg6llapitrisokag k<ivetkeztet6sekel A
tisztess6ges eljiris 6rv6nyesiiLl6se kapcsin 6rdemes liemelni hogy immir kiil<in alkotrninyi
tendelkez6s nevesiti a tis{ersiger bahirdgi eltfufuboytali jogot
L Az Alaptorv6ny B) cit<t< (1) bekezd6se szeint Magamrs4igfiiggthn, denokratikus lbgillan.
Az Alkotminybir6srig t<ibb h*irozztball rimutatott, hogy a logillam n6lkiikizheteden eleme a
iogb.iztoos6g. Az Alkotrninybir6siry a 30 /2012. (VI.. 27) AB htttuozatibtn kimondta, hogy az
Alaptorv6ny B) .ikk 0) bekezd6se 6s az Alkotrniny 2. $ (1) bekezd6se azonosan deklarilja a
iog6llami klauzulit, tehit az eddig kial,kiis6 alkotrninybft6s6gi gyakodat tovibbra is relevins. Az
Alkotminybit6sig szetint a iogbiztonsig rz illzm k<iteless6g6v6 teszi annak biztositisit, hogy a
iog egesze, egyes r6szteriiLletei 6s az egyes jogszabilyok is dligosak, eginelnfrek, mrikod6sii&et
tek:ttve k):qinitbafliak €s elfinhthatdak legyenek a oorma cimzettiei szLmata.. A iogillamis6g
elv6b6l foly6 kovetelm6ny a krizhttaTom, a, kdzrgazgztits tciw6ny a-Li rendelts6ge: a k<izhatalommal
tendelkez6 szen ek a. jog dbal negill@ltolt nikiidii nrdben, a polgirok sziutina meg1smerhet6 6s

kiszimithat6 m6don szabilyozott korhtok kii{)tt feiti} ki tev6kenys6gii&et.
Nem hagyhat6 Egyelnen kiviiLl, hogy a kir<tinithatdrdg is aq eldnii garancidk bi4osituisa
slomsat iissqgkapctolddik aqegu alaryti al@jogok uidelndoel, mintegy kolcsoncisen felt6telezik egymist.
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alapiogok val6di 6rv6nyesiiLl6s6t k6pes kiiitesiteni, megb6nitani t sza,b yozds vz,gy a
iogalkalrnazis hib6ib6l, z*arirb6l rd6d6 kiszfuiit\otatlaasig, az eliiristt vona&oz6 garanciilis
szab6lyok f6lre t6tele, Egyelmen kiviiLl hagy6sa. Erdemes utalni itt xra' n zlkoaitybir6sigi
t6ziste, amely szetint k<izvetlen alkotrninyi garancrik gaqfusdgosttigi is cikryafrsigi okokhil, n eliiris
egyszerfsit6se vagy az id6szerfis6g kcivetelm6ny6nek 6rv6nyesiil6se cim6t :en ne/161b*6k.
2. Az Naptorvtty XI. cikk (1)-(2) bekezd6se alapiin minden nagar dllampolgimak joga uat
a nrtwhfusbeq, Magtamrqtig c{ a jogot a kiiEtfiwhdit kiterjer<!6s6,re/ ir dltahnosi titehwl, al hgenes ,is
ktiale$ alapfokti, az ingyenes 6s mindenki szlmitthozzLf,irhet6 kciz6pfok6, valarnint a k6pess6gei
alapiin mindenki szimfua hozziflrhet6 fels6fohi oktatissal, tovirbbiL az oktadsban t6szesiiLl6k
t<irv6nyben meghatitozottak szednti anyagi tirnogatisdval biztosigt. Az Alzpti5n 6ny a
szem6lyis6g kibontakoztatisinak t tAiikozott 6s felel6s polglrxit valLstak n egyik alapvet6
felt6telek6nt aalamennfi magar dlk n?ll&irhgit eliirrreri a nfiwlt$g negs4er71lsrin ttirek ishe?;
Az Alkotn6nybit 6siq. t 3047 /2073. (II.28.) AB hatAtozttitbm kiemelte, hogy a qiildnck a
neuehs negwilat{dtdboq uah joga u AlzptiSw6ny XVI' cil<k (2) bekezd6se tplin azt jelenti, hogy a
sziiLl6k gyermeke.ikr6l saiit vilign&etiiknek 6s lelkiismereti meggy6z5d6siiLknek megfelel6en
gondoskodhamak, tehit els6sotban a sziiLl6k iogosultak arta, hogy d<insenek a gyermeke.ik testi 6s
szellemi fejl5d6s6vel kapcsolatos k&d6sekben. E sziiLl6i iog hrycges taialma, hogy a sziil5k maguk
dontenek arr6l hogy hagyom6nyai! csalidi szokisaik, tftsadalmi helyzetii\ vallisi 6s erk6lcsi
meggy6z5d6stik, anyagi lehet5s6geik szetint mik6nt vilasztiik meg a gyetmek nevel6s6g oktatisit
biztosit6 int6zm6oyg m6dszerg eszkcizoket. Ebbe kiils6 hatalom, a csalidon kiviiLlill6 szem6ly
nem avatkozhat be. A nevel6shez val6 jog azonban nem vdlaszthat6 el sem a tanltitelezetts6gt6l,
sem pedig zz Alta.':rrvik a gyernekek v6delm6ben 6s a r5luk val6 gondoskod-isban bet<ilttitt
.r.r.p6t6L |, teti6212s k<itelezetS6ge egyr6szt eleve a nevel6shez val6 jog immanens alaptorv6nyi
korlitiit jeleoti: a sziiLl6 eldrintheto nilen anitatAsban t6szesiti tanktiteles kiskon: gyermek6t, de
egfihakn nen taniltala 6t, ez ugyanis ellent6tes lenne az Alapt<irv6nyben
nem vilaszthatia
^zt,hogy
irtakkat. Tovibbi, bit els6sorbao a sziil6 ioga eldonteni, hogy milyen nevel6si modellt kovet, 6s
ennek r6szek6nt milyen nevel6si elvekkel, eszkoztikkel biztositja, hogy a tankoteles gyermek t6szt
vegyen a tanitisi 6tikon - 6s u egylb, az iskola 6ltal szewezet! k<itelez6 foglaJkozisokot -,_ennek
hi{oiUsa egbet kiihbrri"ge furtbb$,ige zr. Az AJkotrninybir6sig megit6l6se szednt a szijl6 nevel6shez
pg,l.t"f t lnrti"" itt huz6dik ha - felr6hat6sigt6l ftiggedeniil - nem akatia, vag5r nem k6pes
"ia
el6rni, hogy gyermeke teliesise a an-ktitelezetts6g6t (r6szt vegyen a tanitisi 6rikon stb')'
3.-'Az AlaptOrv6ny )OilV' cikke kinyilv6niry a tb7tesscges efir,ishol uh jogot' Az
Alkouninybft6s6g dcint6seiben felhiwa a Egyelmet ant, hogy t ioginlzJ,nlsi€ln2,k szdmos
<isszetev6je van. Ir6nyad6 alkorninybir6sigi t6zis, hogy t iogllamisirg elv6b5l foly6 egytk
legfontosabb alapk<ivetelm6ny a kcizhatalom, t koztgazgttls towaf.y 6 rendelts6ge: a
k6lhatalommal tindelkez6 szervek a iog iltzl megillapitott m6krid6si tendben, a polg6rok
szimia megismerhet6 6s kiszimithat6 m6don szabilyozott korlitok kozott fejtik ki
tev6kenys6gdfet. A koztgtzg*As tcir6nyess6ge akkor val6sul meg, ha iogilag s zzbilyozott eliltisi
ketetek koiott mrikodilq r iogkoditozdso adott felhaalmazist pedig torv6nyi szinten Pontosan
kell meghat&ozni. Nem hagyhat6 figyelmen kiviiLl tovibb6, hogy a kisz6mithat6s6g -.bele'rrt,e az
egys6gei iogalkalmazist - is * eli tisi garanciik biztosit6sa szotoszn tisszekapcsol6dik az egyes
atnyr afapiogolq szabads6giogok v6delm6vel, mintegy k6lcsrincisen felt6telezik egymist.
' q.'li Al,,pt;w1nl' a jogonotlathoq uah jogot az alkotrninyos alapjogok kozott togzitt Az
Alaptciw6ny )O(V[I. cikk Oi blkezd6se szerint mindenkinek ioga van ahhoz, hogy iogorvoslattal
6lien az oly,ot bir6srigi, trai6segi 6s mis koztgazgatitsi dont6s ellen, amely a iogit vagy iogos
6id.k6t .6rti. Az Alkotrninybir6sig 6lland6 gyekotlzta szednt a iogorvoslathoz val6 jog, mint
alkotrninyos alapiog immanens tartalma zz |rdemi halirozatok tekintet6ben, a mis szewhez v2;gy
ugy^ouoo szervezeten belii,li magasabb f5rumhoz fotdulis lehet6s6ge. A jogowoslathoz val6 iog
tJiyleges 6rv6nyesii,l6s6hez a,,iogorvosLis" lehet5s6ge, v,.gis az is szii&s6ges, hogy a iogorvoslat
fo#;bg 6s szubsztanciili s,rn tzttdnazza a iop6relem owosolhat6siglt. A iogorvoslathoz val6
az Alapt<irv6nyben val6 gatantilisa a rendes jogorvoslatta vonatkozik'

Az

iognak
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iogorvoslathoz v 6 iog l6nyeges taralma kiterled a jogorvoslati lehet6s6gr6l vagy
annak hiinyrir6l vz16 tij6koztztAsa s. A tii6koztzt6si k6telezetts6get
egyes eliir6si k6dexek is
^z
kiemelik, hangsulyozva, hogy a iogorvoslatr6l val6 tlllkoztztirs nem mulhat
egyes hat6sigok
^z
m6degel6s6n, behtisin. A iogorvoslathoz val6 jog torv6nyben meghati.tozottak
szerint
gyakorolhat6, ezdtt az egyes eliitisokban eltet5 szab yozis lehets6ges. Az 6dntetmek tehit
minden olyan esetben, amikot Mt
adoft iogszabily lehet5v6 teszi, meg kell adni a lehet5s6get
^z
ana,, hogy tz iltala sltelmezett d6nt6s ellen jogorvoslattal 6ljen. A iogorvoslati f6rumnak ennek
megfelel6en dcint6si helyzetben kell lennie. A fotmilis, a jogtr szabilyozirs miatt eleve kj-Lit6stalan
jogowoslat nem kiel6git6. L6nyeges, hogy a kiiigaTgahisi efiinisokon kiviil esd eljdnlsokban * eleget kell
temi a jogono ati hhetfrigekn1l wh n$,ikoq1:aainak A jogowoslati lehet6s6g biztosisisa tehLt nen
fomai (ogszzblly biztosiga, vagy ktzi$a) , hanen turtalni (t6nylegesen biztosisra. volt-e) kirdet.

A

III. Az iigy

drdeme tekintet6ben

1, A tank6telezett66g magdntanul6kint val6 teljesftAse kapcsdn

Ll

Mtgyttotszigon az Nkt. 45. S (1) bekezd6se 6relm6ben

- ^z e torv6nyben megharitozoruk

szednt - minden gyemek koteles u rntlzminyes nevel6s-oktarisban r6szt venni,
tankotelezetts6g6t teliesiteni. Az int6zm6nyes nevel6s-okat6s alan zz 6vorlei nevel6sg mig a
tank6telezetts6g alztt az iskolintzt6ssal kapcsolatos kotelezetts6gek teliesit6s6t 6rjii{c Azt, hog5r a
tanul6 tankotelezetts6g6nek mik6nt, milyen formiban tehet eleget az Nkt. 45. $ (5) bekezd6se
hztarozzz meg, mik6nt ,,a tatkiitehqett g iskohba jdnissal, ug ba aq a tuuh fgihd,ise, tan ndryainak
endniryet foltatfua is befelbqise sTgnponldbdl mn bdmiryos, a s4iil6 kinlnin nagintaruhkitt teljesitbet|."
Mindezek azt ielentik, hogy a tankiitebrytttig teleitisinek ndsdnil a s7iil|loguutt dtinhni. A
ta kiileh4ettsig tekdthetd o! nridon, hogy a taruh nndqensen iskohba jria de o! nridon it, hogt
magintaruhkint tesq eleget a ktitebqgttsigeinek" E<! a dti tirt a qiihnek kell neghoryia.'l A sziil6 e
d<int6s6t az Nkt. 45. $ (6) bekezd6s6ben foglalt kotl6tozissal gyakorol}rLega, vagyts, ,,aq i*ok
WUa,$b a gdnbahisig is a gernekjdliti sqolgilar #leniryinek kikcise &in diint amit, hog a tanub a
tankr)*hqettsig,lnek ma&irrtan ldkerlt hhet eltget." A 20/2017. EMMI tendelet 75.
S (1) bekezd6se
afapi6n amennyiben a tanul6 - a sziiLl6 k6relme alzpii.ro
ma#ntanul6k6nt
a
tankotelezetts6g6lsft
kiv6n eleget tenni, az ene irinyul6 k6telem ben1uft6s6t6l szimitott iit ,raplrl beh.il az iskola
'tgazgat6ia megkeresi
a gyermek lak6helye, eonek hiinyiban tart6zkodisi he\e szerint illet6kes
ginhaaisdgot * a genneftjdbti s<olgibtot. A gyimhat6sig 6s a gyermeki6l6ti szot#t,t n igazgat6
megkeres6s6t6l szimitott tizen5t napon beliiLl kciteles megkiildeni a v6lem6ny6t.
A szii{6 alkottruinyosan szimon k6rhet6 a.lapvet6 k<itelezets6ge, hogy a gyermeke a
tankritelezetts6g6nek eleget tegyel, az pedig a sziiLl6i nevel6shez val6 jog korlbe tznoz6 dijntu,
hogy ennek iskolibt iirtirsszl vagy magintanul6k6nt tesz eleget, m6g elrkol i5, ha az iskoliba
iitis
a f6szabi)y, a mag6ntanul6i stitusz pe.lig a kiv6tel. A magirrtani6vl vilirs igazgat6i vizsgrllatakor
a hatilyos jogszabilyi el6irisok nyelvtani 6s funkcionilis 6rtelmez6se nyomin egyar:irt'tgzrzolh23.,
hogy saltot aq igaqganii diint* is a ntirbgelis irdtya. Nen aq.i kelt rganis aq isa$aaak ieguqwilni,
hogy mivel indokolia a sziil6 gyermek maglntzni6vi vihs6t, hanem azt, hogy m:ndiz jrlr-e a
korknt gernek, konlenit kiirnln,iryei (p1. 6lettot, a csal6d helyzete) kii<iitt hdharu* Edw*eqn,lnykkel a,
szLmita a tankotelezetts6g ilyeo teliesit6se. A vizsg6lat teh6t tartalmilag azt jitla korie, Logy oq
adott gerne\
irdekilek negfebh e a nagintanthtri adldt, un il-e uissqa e jogiml a s{)h.
legobb
A feltirt t6nyill6s szerint a sziiLl6 gyermeke magintanul6v6 vilisira vonatko z6 2077.
|pl:lts 26-La kelt k6telm6t az itv6tel igazolisa s zernt 2017. dpilis 26-in ry jtona be az lsko]Ulhoz.
Az ryazgta - figyelemmel ara, hogy a sziiLl6 k6rte egyben a d6lel6tti 6rik htogatasinak
enged6lyez6s6t is - a ketelem pontosirisit k6ne 2077. ipihs 28-in kelt level6ben. A sziil6k
k6telmiiLlret 2017, maits 8-in e-mailben ktildt6k meg az igezgzt6oqk, aki m6g
a
^znap
gyermekj6l6ti szo\fLat 6s a' gyirthtt6sig v6lem6ny6t k6rte itisban. A gy6rrttt6s g iol,l.

^i,i",

I L6sd: Sziidi

Jinos: Komment6t

a k<iznevel6si t<iw6nyhez.
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16-6n kelt v6lem6ny6ben a tanul6ra vonatkoz6 v6lem6nyet - hirdbb hidnlos wlenitgkhisn ,is a
gdnhahialg ttiherbeis,igeft hiuatko4ta - tiasen a 2017/2018-as taniu bellett, a 2016/2017+s tan,iw
fogalna{a neg miszeint a kiskoru 6tdek6vel nem ellent6tes a tankcitelezetts6g magintanul6k6nt
val6 teliesit6se. A gyenneki6l6ti szolgilat a v6lem6nyket6st 2017. mifus 29-6n kapa k€zhez 6s a
jogsqab,ifiban neglaainrylt dqsglhti sqenpottokat fgelner kiriil hagaa ilg nltilalktqott 2017. n(ias 314t
keh &ilaspiban, hog ren jauasojdk a nagifiarthwi tuillst, mert a gyermeknek nincs eg6szs6gtigyi
probl6mifa, se beilleszked6si, tanulisi 6s magatattis z v^tl, vzlarnint nem saiitos nevel6si ig6ny6,
igy nincsen olyan ok, lrmr dAtlmasztzrit a gyermek maginantl6vL vihsit.
A feltirt t€rryillis alapi n megiilapitom, hogy n lskolz 'rgtzgtt6ia a gyitnhet6siry t6ved6se
ellen6te 6s a gyetmekj6l6ti szolgilat iogszabilyt figrelnen kiviiLl hagy6 v6lem6nyete alzponra'
2017. iinius 15-6n meghoza a sziil6 k6telm6t elutasit6 drint6s6t. Az igtzgzt6 t hrtAtozat
indokolisiban foglaltak szednt nm uirygilta, hogy a tanul6 fejl5d6se, taflukninyainak etedm6nyes
folytatisa 6s befeiez6se szempontiib6l hitrinyos-e a tankritelezetts6g magintanul6k6nt val6
teljesit6se. Id6kozben mind a gyimhat6sig, mind a gyennekj6l6ti szolgirht m6dositotta kodbbi
v6lem6nyet, amelyekben t gternek tankiiteh<efislgi ek naglfiawldhinl uh teljeritisit linogatalk, e
v6lem6nyt miodk6t szet:ir
lskob tgazgt6iiul.ak megkiildte. BLt u igazget6 dcint6s6nek
^z
megfioz*ala sorin sem t gylmhalt6sig sem a gremreki6lln szo\flat v6lem6ny6hez nincsen
kotve, de indokolnia kell az att6l val6 elt6r6s6t, hogy tzz mi6rt nem 6rt egyet az adott gyetmek
eset6ben a koriilm6nyek figyelembe v6tel6vel. Az igazgat6 a k6rd6semre - tiibb drniry&r Pedagigiai
td?aqaktlra hiwtko4ta - iryy nfhtkozofi,hogy d6nt6s6t a megv6ltozott v6lem6nyek ismeret6ben
sem kivinja megvAltoztatni mert v6lem6nye szednt a gyermek 6rdek6t az iskolai nevel6s szolglllt.
Ri kdl mutatnom arn, hogy t jogiilzrn elvek megk<ivetelik zzt, hogy egy
iogkiivetlezm6nyekkel ifu6 dcint6s meghozat^la sorin a iogi el6ir6sokat a drint6shoz6 (sai6t
meggy5z5d6s6re, akir ,,tdbb 6r.tizedes taptszt^lctira." hivatloz6ssal) ne fthassa feliiLl. Jelen
esetben azonban azigazgat6 az el6ft6sokat figyelmen kiviiLl hagyva uasitotta el a sziil6 k6telm6t,
6s annak hivatalb6li feliiLlwizsgilat6t sem litta indokolmak.
Mi eryk alapjnn negillEiton, bog aqlskola igazgaaSa a s$16 naglntanvld kinhzriwl ka?60latos
diintis neghoqatalzkor, a7eljdnlsa sonln a jog,illanisdg ebiael, a panasqos sqiild teuelisbeT, wlaninl tiflusdges
eljdtisboq wh jogiul iissqSfigisben aiss4lssdgot okolott. A1 igargat1 nen islhlte a ,ehuilinJe4d gemertidhti
saolgnb * gdnbatristig jog:qabdlltsitNd it tirefunn alapth fibnirytit, diintisitek i okoli:a s<eint nm is
uirygnha, hog a tanuli f//6fun, tanulndnlainak mdniryes Jolln*lsa ,is befq:cyi$ tryrrtponidbdl b.irfltryt
okoq-e a magintatlhoi mhdril4t aag nm.
1.2 Tekintettel ztriia, hogy a panaszos sziiLl6 els6 ketelm6ben a maglntanthi sttinsl nelhu klxte
gemeke tisquikht a dthtdtti tarrittisi 6flik0n, wlanint a{ i1 bog gemeke fis71 vehesw itkolai felkis4tiser
az e k6rd6ssel <isszefiig6 iogszab6lyi tendelkez6sekre is utalnom kell.
a
Jog;zzbily nem ad arra lehet5s6ge! hogy a sziiLl6i ketelem alapiin a magi aruh
naglntanfui joglisqonya fen artdsa melhX a ktsqin sqeinl wgnn s{ a tandrai foglalko4isokon. Ahogyxt
,r.ta r"-, hogy heti {tz 6rirbaLn kiilon felk6szit6sre artson ig6np, hiszen ez a iogsztbiiy azon
tanul6k iogosults 6gLvL teszg akik safitos helyzetiikb6l ad6d6zr rkadiiyoztzm vtnnak a tar,6rlrk
litogatisirian. Tovibbi nincs olyan iogszzb lyt tendelkez6s, ami a sziiLl6i k&elem eset6ben
magintanul6v6 vil6 tanul6 eset6n k6telezn6 az okatisi int€zm6nyt a felk6szit6s bizt9stti2lr1.
A vizsg6lt iigyben mindezek alapiin az EMMI tendelet 75. $ (2) bekezd6s6t kell
alkelma2li amely szerint a tanul6nak egy6nileg kell felk6sziiLlnie, illet6leg felk6szit6s6t6l a
sziii6nek kell gondoskodni. Ugyanakkor e iogszabilyhely aq igazgati dislkntindlis jogkiirtbe ilafa
annak etgedefievls't, bog a tanuh a tani kon wg eg,ib foglalkolisokotr niq! wgen, rntkol kimondia a
kavetkez6kit: ,Aaiskok ;ga?gahija kiitetes tdjiko<lat li a tafl ht is a s<lht a nagi anth kiikhxrigtbfil is
jwnil A maglntanth a|igazgaai eli<ltes e ge&bitel wbet st a tandmi uag egib foglalkovisokon. A
nagi auh kinbnrJelwbetd a napkiiibe is a tanfuslobai foghlkollsm. "
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2.

A tanul6 egy6b iskolai foglalkozisok al6li feltnentdsdvel dsszeffggdsben

A

panasziigyben a ,tizsgilt szervek, 6s p^n^szos r6sz&51 is felmeriilt a d6lutini iskolai
^
foglalkozisok al6li feLnent6s lehet6s6g6nek k6rd6se. A sziiLl6 kezdetben utalt arra, hogy nem
kivinja ig6nybe venni tz Iskola d6lutini foglalkozisait. Az Egyhizkiizs€g gondnoka a sziil6nek
adott tijlkoztatitsiban 6s az rgtzga,t6 megketes6semre adott vilaszitbrn is hangsulyoza, hogy ndt
negol&is is aan a sfil6 ?nblindjdnak keryliain: ,,megoldis lehetne az is, ha csak eb6dre 6s v6c6z6sre
v:mln,6d htzr a kisl6nyodag ut6na pe.lig wisszavinn6d a d6lutini foglalkozisokn," vagy a gyermek
az Iskola misik telepii{6sen l&6 t.g,skol6iiba iithasson.
A k6td6s megvilaszoL6sihoz el6szot is annak usztAzisa sziiLks6ges, hogy az Iskola milyen
anitisi forrnibat szervei meg az oktatist Ennek form4ira az Nkt. 27. $ (2) bekezd6se utal:
dltalhos itkoliban a mwlis-oletatuist a dilel1tti 6s fuhthi tanitisi idisqakban olat mddot kell negqneryi,
hop a Joglalko4itok bgahbb tivthat dn ig tartanak, totdbbd ti7mhdt 6nifu - aag addig anig a taruhk
jogsq.er m tufliqkodnak aq iraiqnrinlben - gondoskodni kell a tanilik Jeliigehtmil. Aq ihalinos iskola e
tiininy nndelke4{rink negt'ehlfien egesqr@os isklldkent it r frkiidhet.
Az Nkt. hivattozott szakaszihoz fiizott miniszted indokolis l<tfejtr: az iltallnos iskoliban
a nevel6s-oktatist a d6lel6tti 6s d6lut6ni taniuisi id5szakban olyan m6don kell megszervezni, hogr
a foglalkozisok legdibb tizenhat 6riig tartsanak. A negqmnrys aq bkohra ni kiitebqettsigel, a taruh
sTinira bh*dsigktint jelenik meg a dihhinra r<eme<ett ,ren ktiteb{ foglalko4isok ,is a felkisqiihsbeq n/jtott
segltsig fomdjdban. Aq iskok netelis tekintetdben nen adlhat a csalful uet4fitdrsdui, hanem antak segttd
?art ery kell, hog legen. A mkd ihal a gernekek nuelisicel-oktatdsdaal negbirytt inhiqn4rykiflt bitlrila
a getmek qlirr rd a biqlon got kiinlerytben uh Jgjhdis hbetdseget akkor, amikor a csaltid eq! sqa/anai ugt
egib ofu:cktit okokbdl nn tudja nqterni, ilhtue erlbiti a oahd srycidlis hefu.etibdl adidi bitnlryokat.
Ehhez szorosan kapcsol6d6 tendelkez6st fogalmez meg az Nkt. 55. S (1) bekezd6se,
amikor kimond)a, hogy az tgazg*6 az ilta-linos iskoll,bz; a tizenhat 6ra el5tt megszervezett egy6b
foglzlkozis (eh6t nem a kotelez6 tzn6tz) 6l a sqiil| kinlnm felnenti a tantht a ttiniryben fekomlt
egib es*ekben kiuite, ba aqinlipniry e ttiniry nndelkeqiseinek negfehlfien egeqr@ot iskolaklnt nfikiidik.
Az egisqlapot itkoh u az 'skolaszervez6si forma az Nkt. 4. $ 4. pontiiban megfogalmazott
6ttellmez6 tendelkez6s 6rtelm6ben, rtol a tanirai is mis foglalkoryislkat a Aibl1tti is dih ini idisqakra
egenbteur q$oq- sqaveik neg mfik<id6s6t, felt6telrendszet6t az oktztis6tt felel6s miniszter
logszab yban hatitozza meg. A t6szletes szabilyokat n EMMI tendelet r<igziti, amelynek 19. $-a
szetint eg6sz napos iskolai nevel6s-oktatist akkor. szertezhet rz iltaLinos iskola, ha sziiks6g eset6n
m6sik oszdly indids6val ha pedig ez nem oldhat6 meg, tz iintett tanul6, kiskotu tanul6 eset6n a
s<iih egehifiirieel a tanuld mddk iskokba ifiind dtuiteliael gondotkodnak annak a tanul6nak az
ellArisit6l, aki - kiskoru tanul6 eset6n, akinek a sziilei - r,emkivinlja ezt n ell tist tg€nybe venni.
Egiq nEos ikolai nerelis is oktatuis uctibet a Atitebqd tanirai ls egib foghlko4fuokat a d,ibl tti tir dahtdni
idisqakra egenbtesen srytls{u, egmist uiltua, a taruhk aniryns terheli t fgehmbe niw full negsryntepi.
Az iskola a pedagigiai pngranjdt az Nkt. 26. $ (3) bekezd6s6ben meghatitozottak alapjin
k6sziti el. Az eglsz napos iskolai nevel6s-okatis ketet6ben biztositani kell a segits6gnyujtist a
hLzi telada,tok elk6szit6s6hez; t^rLlnya,g meg6t6shez 6s elsajititisihoz kapcsol6d6 t<ibblet
^
pedag6grai timog*Ast azon tanul6k
t6sz6re, akik birmely okb6l kifo$6lag egy6ni tanu.l6si
neh6zs6ggef
tan^try^g 6rtelmez6si probl&nriiival kiizdeneh a fellzitk6zatissal 6s a
^ kapcsolatos feladatok ellitis6t Az EMMI rendelet 7. (1) bekezd6s
tehes6ggondozissal
$
Q
pontia alapiin amennyiben tz tzlAn,os iskola egesz napos iskolak6nt mikdrlik, az oktatis6rt
felel6s minisztet iltal kiadott, vagy saj6t maga iltal kidolgozott 6s az Nkt. iltal meghac{rozottak
szeint j6vihagyott nevel6si-oktatisi ptogramot az iskola pedag6qiai progtamja hatiro zzt frleg.
Mindezek ismetet6ben a anul6 a d6lutini ,,eg5r6b foglalkoz6sokr6t' csak a hagyominyos
iskolaszervez6si fotmiban menthet6 fel, ha pedig az rdott iskola egesz napos oktatisszervez6si
6o.-65, 6fifi1idik, <kor aqigaxganiruk us hb*6sige a dihdiri iskohbajttuis ahl a tantht felmenteni.
Ez esetben felnent6sre csak rigy kedi{het sor, ahogy a kritelez6 tan6r6kr6l val6 felment6s zailik.
A t6ny6llissal risszefiigg6sben tisztizni kell
is, hogy n eg€sz napos iskola fog rrrAt u
^zt
Nkt. vezette be, de tartalm6ban hasonl6 oktatisszewez6si
form6t kor6bban mfu a k<izokat6st6l

l3

sz6l6 7993. 6vi DO(DC tdrv6ny is sz^b^lyozoLt A torv6ny 121. S (1) bekezd6s 77. ponga
6telm6ben tz iskolaotthonos neoeht is oktatuls: tz oktat6s megszervez6se a d6lel6tti 6s a d6lurini
tanitisi id6szak - melyben a tanul6k els$Ldgik az rii ismeteteket t:;o,lnyagot 6s a kcive&ez6
tanitisi napokra is felk6sziiLlnek - a kcitelez6 tar6tu fogldkozisolq a nem kiitelez6 tar6tai
foglalkozisok, a napkrizis foglalkozisok, a mindennapos testedz6s foglzlkozisat id6keret6ben.
A vizsgilatommal a vonatkoz6 jogszabilyok el"Fli,n afi^ kerestem vilaszg }l.ogr aq lskok
adtlt ot4:illiban eger< fla?os uagt hagtondnlos oktahls ryjlik+. Az 'tgazgat6 vilasziban a k6ttanit6s
modellre hivatlozott az \.6s 2. 6vfolyamon, ahol nem a ,,hagyominyos" m6don - azaz a d6lel6tti
45 perces tanit6si 6t6kon t^n1t6, d6lutin pedig a 60 petces foglalkozisokon a napkdzis flevel6
^
t6szv6tel6vel - foglalkoznak a gyermekekkel, hanem k6t tap^szt^lt pedag6gs arga' zz 6rlkat €s a.
szabadid6s foglalkozisokag a testnevel6s 6rik egy r6sze csak a d6lurini 6rikban tarthat6 meg.
Vilenirye r<lriflt e4! a tanituisi Jorndt nem hhet egeq a?0! iskolakinl defnidlni. Az tgazgaa ellenben
2077. lpriis 28-Lt keltezett level6ben, amikot a sziil6t k6telm6nek pontositisira hivta fel maga
hw t*ozoL:- zz iskolaotthonos tanulisszewez6ste.2
Az igazgt6 felviligosit-isival azonos tartalmri tirjlkoz+atist adott a ferntaxt6
EgyhinkiSzs€g k6pviselet6beo el1ir6 egyhizgondnok is a sziii6nek. Eszednt csak az Ujszilvisi
Tagiskol6ban m6}6dik eg6sz napos iskola, de a Tiryi6sz6l6si sz6khely int6zm6nyben nem. Az
el6z6ekhez hzsonl6 tatalmt uralisk6nt 6rtelnezhet5 az Iskola iga,zga:oiinzJr. azon nyila&ozta is,
mikot tzt fejtette k! hogy *z liiszilv6si Tagiskola helyett a gyermek a Tipi6sz6l6si
sz6khelyint6zm6nyben hagyom6nyos tanrendri (d6lel6tt tanitis, d6luuin napkozi) 7. osztilyibt
felvehet6. Az Iskola tgazgt6ja tov bbi azt et5sitette meg, hogy pedagigiai ?rugranjtrk ren
tafialnaga a7egeqnEos oktatisra wnatko4i pedagigiai prugranot. Ezzel osszelig6sben ittekintettem
az Iskola megktildott bels6 sztbilyzaait ame\ek k<iziiLl csak az Iskola hizirendj6nek egyik
feiezeti cime utal az iskolaotthonra, de r6szletes szab6lyokat ere vonatkoz6an nem illapit meg.
Minderykn tekintettel rt)g{teni kell, hog a nndelke4ivnn dlld egruisnak ellentnondti ryilatko4atok,
a mdr batifion kiaiil hefie4en ktiqokaaii ttiniry Jogalnainak hasrydlata aTlskok belsd sqabdfiqatdba4 is
aq eqpl negege46 tattalni $azgahii ryriktkoryt, touibbd aq alkalnaqott kittanitds nodcll alafuin nem
dllEitbaai neg egenelnien a Tipiisqdl1i Iskoliban aq elsd ilfofianon alkalnaqolt oktatuissqeneqisi forma.
Mindtqpedig i)nnagiban alkalmas ata, hog a jogillanisdg elaeael tisqef)ggd ttktVi:stigot okogon.

3. Az iskolai ddntesek tattalrni kdvetelmdnyei kapcsdn
Az iskol6k iltal hozott diint6sekre vona&oz6 legfontosabb sztbalyokzt n EMMI rendelet togziti.
Az EMMI tendelet 83. $ (4) bekezd6se 6rtelm6ben a nevel6si-oktatisi int6zm6ny a dont6s6t
haninqatba foglalja, ba a kenlmet risTber uagt eg,is<beil elillarill. Az EMMI rendelet 85. $-a
meghztatozza azokat t tartalmi kdwtelninleket, rmdyeket a nevel6si-oktatisi nt6zm6ny 6ltz7
kiadm6nyozott ir aazlk tzru)rnazria kel. igy tz EMMI tendelet 85. $ (2) bekezd6se alapiin t<ibbek
kozitt
is, hogy a neuelii-oktatdi int,iryriry dltal hoqott haldm<atot meg kell idokolni. A hatarozat
^zt
tendelkez5 r6sz6nek tattalmzziiz kell a dont6s ilapiiti szolg6l6 iogsztbily megieltil6s6t, ha a
effe t6ft6n6 utal6st, a m6tlegel6sn6l Egyelembe vett
dont6s m6rlegel6s alzpiitn tixt'n\
^z
szempontokat 6s m ellirist megindit6 k6relem benyfitirsiLtz tdtt€t6 figyelmeztet6st.
Az ombudsmani gyakorlat tciretlen abban, hogy a kozszolgfltatist v6gz6 sze*ek ellltLsa'
sorin is a jogorvoslathoz val6 iog l6nyeges tartalma kitetied a jogorvoslati lehet6s6gr6l vagy
arntk btinyfu6l v^76 t/iiikl4:atdsra is. A jogowoslati iog 6rv6nyesiil6s6tek gaf2;ndai2-, hogy tz
iskolinak a tanul6 iigy6ben hozott irisos hatztozatzb*t ,lefIn el6g csak azt megielenitenie, hogy az
adott dont6ssel szemben az 6intett tanul6nak, vagy a sziil6nek lehet6s6ge van k6relem
benyiitlsita. A tfii,lkoztztiLsntk ki kell telednie rzokta. a. r6szletekte is, miszetint a k6relmet a
dciot6ssel szemben hiny napon belii! kinek cimezve 6s melyik szervhez lehet benyfitani, mert
csak igy biztositott t6nylegesen a iogorvoslati jog gyz.kotlls1r'a'k alehet5s6ge.

,

,,,{mennyiben a ptobl6m6t O )k szirmiro az itkolaottbotrot ta,rtalArrryflellr (melynek gyakodata t<ibb 6tizedes
szakmai multra tekint vissza, teh6t k<izel sem kis6tleti program) tewezett bevezet6se jelenti."

t4

t6nyill6s ilryjin t magintanul6i k6telem elutasitisir6l sz6l6 2017. irinius 15-i
igazgat6t hatitozat a fenti turtalni ktiuxelninleknek tiibb sryrl,?ontbdl sen fehlt neg Indokolisa nem
llrtzlt arz, hogy az rgazgat6 e d6nt6s6t m6rlegel6si iogkcit6ben hozta, 6s a dont6s6n6l milyen
m&legel6si szempootokat vett figyelembe, niin Jogadta el rth,itel ,,,ilkiil a jlgs<dbdlli ktiue*lnriryele*
teljuer fgelnen kitiil hagri Glernepjdl,iti Sqolgllat u,!hn,iry,!t,6s mi6rt nem hiv*kozott r Gy6mhat6sig
v6lem6ny6re. Tov6bbri az tgazgtt6i hatitozrt r,erlr tzttaknazz az ellfuLst megindit6 k6relem
benpiiuisita tort6n6 figyelmeztet6st sem, gf p"drg azt sem, hogy lehet6s6ge van-e a sziil6nek a
diint6ssel szemben eljfuist inditani, 6s amennyiben igen azt mikor 6s hol nyujthatja be.
Mindeq.ek alEjdn negillap[ton, hog a hatimVtt tafialminak s llu hidryutdgai alkabnamk wltak

A feltirt

arra, hog aqlskola igaTgafllia

a

panasrys jogonoslatboqaah joglaal dssrylpgd wssTlsalgot okogon.

4. Nem dllarni fenntanisi iskoldban a mdsodfoki ddntds meghozataldra jogosuh kapcsdn
4.1 Az iskolai d<int6sekkel szembeni jogowoslatot a minden iskolita (illami 6s nem illami
iskolira is) 6w6nyes 6s hat-llyos Nkt. 37. $-a. httztozza meg. Az Nkt. 37. $ (2) bekezd6se
6rtelm6ben aq is/eola diintise ellen a tannh, a sTiih - t kozl6st6l ennek hiinyiban a tudom6sira
jutisit6l szimitott tiryr,iit rEon beliil - r gyerrnek, tanul6 6rdek6b en elfdnlst inditbat. A sinlneqgtt
diintissel sq.emben benl$tott sTiil,ii kirelenr uonatko$ alak:ryfisegi kiiwelniryeket a tiininl nem hatdmq
neg igy azt sem,hogy milyen formiban 6s kinek cimezve Iehet megkiildeni a k6relmet.
A sqiildi klnlnet rehdt e-mailben, ragt b*lben, postdn fekdua i: be hh* ry jtani, a cirn"ett pedig

lehet

a

s6telmezett dont6s meghoz6ia, ak:r,6l

n

iiggyel kapcsolatos valamennyi .irat

a

rendelkez6sre dll 6s a k6relem beoyrijtisit k<ivet6en lehet6s6ge van drint6s6t saj6t hatiskotben
feliiLlvizsg6lni, vagy k6sedelem n6lkiil a k6relmet 6s annak iratait a k6relem elbir6l6s6ta iogosultnak
megkiildeni, :ovitbb| z k6telmet k<izvedeniil lehet cimezni a misodfolni drint6sre jogosultnak is.
Az iskolik belsd srybdllTataikban rcndezhetik e k6td6st, igy alcit el5fthatnak a s4l/6i, tanuhi kmlen
beftJnJtiilrt eldregitd bekd srybnfiokat, igy p6ldtul azt, hogy az iskola WzgrE^ a d<int6s6vel szemben
hozzL beny$tott sziil6i k&elmet h6ny napon beliiLl tovibbitia a drint6ste jogosult szewhez.
Hangsulyozni kelt hogy a sziiLl5i k6telem benydjt6sita vonatkoz6 korl toz6 megltttarozis
nen lrhay'a fehl a hahifios is aq iskollra kiitele$ jogsqabd$i
elkeqiseket. Az iskola drint6s6vel
szemben a sziiLl6 b6mrely fotm6ban, zz iskola, a fer,rrtzrt6 k6pviselet6re iogosult szem6lynek
cimezve benpijtlzt ellirirst meghdit6 k6relme! ha abb6l egy6rtelmfen, artalma alapjin lddedil
az, hogy v€lelrr,ezi valamely kciznevel6si iogszabily rendelkez6s6nek megs6rt6s6t.
Az el6z6ekrc Egyelemmel aq Iskok honlEjdn nlihtdnosan ehrhetd belrd sqabilqatait is
dttekintetten, Lm ezek a tanul6i 6s a sziil6i k&elmek benyiitlsival kapcsolatos el6irisokat nem
tattalmaztak A feltirt t6rryill6s szerjrrt sziiLl5 art6l nyila&ozott, hogy a mag6ntanul6i k6telmet
elutasit6 dont6ssel szemben jogorvoslattal 619 tz ette votttkoz6 k&elm6t n Iskola igazgat6iinak

n
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cimezte 6s kiildte meg zz lskola hoolapi6n elerhet5 e-mail cimre elekuonikus lev6l formiiiban.
Az elektonikus level6t ugyancsak tovibbitotta az Iskola honlap)in fenntart6k6nt megiekilt
szefr/ezet k6pwisel6j6nek, szintlr, az Iskola honlapiin hivatalos el6thet6s6gk6nt megadott e-mail
cimre. A sziiLl6 k6relm6nek elktild6s6t 6s annak tartakn6t is tendelkez6semre bocsitotta.
Az Iskola lgazgzt6i^ az el6z6ekkel szemben arr6l nyilatlozotg hogy bir a fenntart6
tudom6ssal bin a sziil6 kifog6san6l de a Jellebbe(sit nem belletteiti a lelki?.ir<tonak negkiildi)tt huil,
valamint a sziiLl6 tobbsz<iri k&6s ellen6te sem volt hajland6 fellebbez6s6t bennijtani az illet6kes
fenntart6i igdzgat6tzn cshoz. Az Iskola dokumentumaiban fenntart6 Egyhiz lelkip6sztora pedig
art6l nyilatkozott, hogy a r<lildtdl csu?fu naginjellegfr g nail-es lewlet kEox. V6lem6nyiiket mindketten
a MagtamrsTigi Rtfomitus Eghdq kentin beliili oktatisra ,./orrdtko<d K)ryteuhi Tdruitgre (t
tov6bbiakban: E gyhia el6uis) alEitoltuik, eszeint ez int6zm6nyvezet6 vagy a nevel6testiilet
dont6se ellen az iintett szem6ly, egyhioi iogi szem6Ty a Jenntar*li igalgatritandaho4 a fenntart6i
'tgazgzt6tatics
dSnt6se ellen a fenntart6 legf5bb drint6shoz6 testllet6hez fellebbeThet.
A feltirt tlryill s 6s a hiva&ozott iogszabilyok zlapjin Sl spontom szerint sem az Isko.la
tgazgt6ia, sem a fenntart6 Egyhlzkozs€g lelkipisztora oem tekinthette az Iskola hivatalos 6s
nyilvinos hornzpjin megadott el6rhet6s6gekte megkiildcitt elekttonikus lev6lben foglalt k6relmet
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egyszerfi magr{nlev6lnek, amikot abb6l egy6rtelmrien kidedilt, hogy a szii6 az Iskola mely
drint6s6vel 6s milyen iogszabilyta hivatkozissal nem 6rt egyet.
AlhEonnn sTeint aTlgaTgatui is aqEghQ lelkipns4ora tiresenj tott an'a a let)rctke7letim, hog a
sqlil| fomaikg egnlUkn nen rutljtofi be felhbbe4ist aq iigben, ig a fenntutuinak d(it tii kiitele<.ettsl,ge sen
keletkeT,ett Mindeqek alapjdn aq eldnirukkal negakadifioTldk a sqiildt a< 6t negillehi jlglnoslathoq wh
jognnak rhwiryeiilisdben, ne@el a panasqos jogomosktboquali jogiaal iixq_figd aissqtisstigot okoTlak
4.2 A rizsgiiat sotin Egyelemmel voltam arra is, hogy a jogszabilys6tt€s okin benyiitott sziil6i
k6telmek titgyitbm ki 6s milyen eli6risi szabilyok alapjin jogosult d<inteni. Az el1itLs, vdamint a
dont6shozatal legf6bb szabilyait az Nkt. 37. $ (3) bekezd6s a) porgt togzit, eszerirt tJennturtijdr
el, ds hq ndsodJofu) dnnfist r jogt4abifiserflisn vagy az int6zrn6ny bels5 sztbllyzatinak negstirftistin
htuatko4ixal beryijtolt kinhn tekintetiben. A fer:ntart6 drint6shozatali iog, p"dig s{nte korhtlan u
Nkt. 38. $ (1) bekezd6se szednr a k6telmet elutasithatia, a dont6st megvLltozt*htqr,
megsemmisitheti, a nevel6si-oktat6si int6zm6nyt 6i drint6s meghozatalita utasitlatja.
A m6sodfokri eljiris sot6n a dont6shoz6t m NkL 38. S (3) bekezd6s6ben togzitett elli:J,si
szab6lyok is ktitik, nevezetesen a kinlen bery jtuisdual kEnolatos hatiridi sqinitdsdra, a mulas{dsra, a
kmhn ehinillsfual kapcsolans elir,ira a kii{gaTgatli hafli:igi e[dnis 6s s4olgihatufu dltalinos sTabdlainll
s4ih fin,iry nndelkeqiseit kell alkalna4ni. A fenntart6 tehiLt az iskola iltal hozott dont6sekkel
szemben benpijtott szii:l6i k6telmekr6l kiiteles diinteni, eliiLrLsitbn pedig 6rvenyesiiLlnie kell a Ker
az Nkt.3 6ltal hiva&ozott tendelkez6seinek. Az iigyint6z6si hatiid6t a Ket. 33. $ (1) bekezd6se
rcgzi4 amely dzpjin - a torv6nyben foglalt kiv6telekkel - a k6relem benyuitis6t6l szLmitott 21
napon beliiLl kell a dont6st meghozni 6s egyben gondoskodni kell annak kozl6s6r6l.
A par,z;szidrgy elbiritldsa idej6n hatilyos Ket. rendelkez6seinek 6w6nyesit6se 6rdek6ben az
Nkt. 37. $ (4) bekezd6se kijeloli a fenntart6n bel;i. a{ a srynifit is, aki dinhim jogos t. E szem6ly
illami fenntarcisf nevel6si-oktatisi int6zm6nyben a fenntart6 rezetiie, telepiiLl6si onkotminyztt
6ltal fenntatott nt6zrn6ny eset6n a 1egyz6, nis fennlart| uetin pedig csak jogi is igaTSailn ki?4,isi
teriilenn sryqett felsdfoki aegyettsigel is qakk@rytt:igel ug a di)nt*bo4i nevelii'oktatii intivndryben
igargahii nunkakdr betiiltis,in jogotitd fekdfok uigyeltsigel nndelfu76 s7,enil1 jdrhat el A sziiLl6i k6telem
titrgyitbm tehit a misodfold ddnt6st az Iskolinak zz z.bpit6 okiratiban togzitett fenntzrt6nak,
vryyts Egbdqkiiqsignek kell negfuqnia, aTEgyh.i<kiiqsi"g kentin beliil ledig csak ofian sryni! hh*jogonlt
(egben kiiteleq,elt) a diirt* negboqatahra, aki negfebhfel:fifobi uegryttsdgel * sTakkiprylt,lgel nndelke$k.
Mindezek ismetet6ben a bahllos kti1neuelisi jogt<nb,rly eldinisok /iryiben izsgiltzll: a

hivatkozott egyhiai iog sztbilyt, miszerint a sqlhi kinlen
etbinihisdra a Jennhfifi igazganiuntic: jogw lt. A fenntart6i igazgat6tanircs iogill6s66l zz Egyhizi
el6fuis nndelke{k. Az E;gyhiu;i el6itLs 3. $ (1) bekezd6se alapiin koznevel6si int6zm6nyt zlapithat
6s tarthat fenn t Zsin*, az egyhLzkerileg tz egyh'zmegye, aq eghnTkdrydg valamint tefotmitus
fels6oktatisi nt6zm6ny. Az egyhinmegye €s egyhizki5zs'.g tltal, mint iogi szem6lyek esetat az
int6zm6ny alapit sLhoz, sziineteltet6s6hez , abpit6 okirat tak m6dositisiho z, t rnis iital alapitott
mffkod6 int6zm6ny Ltv6tel6hez u egylniz,ken:ILel eln<iks6g el6zetes i6vihryyisz szii&s6ges.
Az E;gyhlrzi el6his t 21. S (4) bekezd6se dzpiio. t fenntart6 (igy n eghdTktiry'ig) ltit ebog
jogainak is kiiteb4ettsi.gtinek gakorllsira, illetue uignhajtd:a hdtkdben a< intivniry fenntarflii
igazgatritanimit, neglatuho7vt annak fekdatait is hatiskiinit. Bzt et6sii meg m Egyhini el6iris 66. $-a
i: ,ortnnurtri - irdrkeinek ,inirlesitis,in, raknint a fenntufiiijogok ds kiitekssigek s7akslefi gtakorlisdra igaqyaflitanicnt bo<hat l,itft, ane! seg{ti aqintiTninl nndeltetissryri mfrktidisit, ris gakomlia a fenntund dltal
inibtiryn lbgokat. Ha aq intd4rtiryben nignit tdbb tan ldcr1?lrt uag s$rydl tdbb niiaerdtk aan, a4
igaagaituiacrot ktrc kett ho*i. A rtflntufii kdqnewhi in4i,n,iryd - igy p6ldiul m egyhiLzk;zs;g -

lelkipisztor 6s

.,iEU**,in

tz rgtzgx6 iltal

ktiqds fen*tufiii iga?gdhitanicsot hoThat

litn,' A fenntundi iga?Satdtandcs tagiai hivatalb6l

a'

fenntaft6 tesdi,lit elnciks6ge (egyhizk6zs1g eset6n a lelkipisztor, gondnok), a fenntart6 oktadsi
szak6rt6le (egyhizkeriiLleti f6tanicsos, egyhinnegyei e16ad6, egyhinkozs6gi iskolatgyi gondno\
felk6rt szak6rte , az int'znlny tnt€zm6ryvezet6)e, az rnt6zn-J6tty egyik hit- 6s
aUanaa
ieUegget

! Az ,{kr. 50. $ 2) bekezd6s c) pontja nyomit az i)glirit€zasihatind6 a tel|es eli6r6sban 60 nap
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int€ztr,lny gazd^sagl vezetEe, v6lasztottk6flt pedig a fenntart6 6ltal
erkdlcstan oktat6ia,
^z
delegilt 4-8 ag, orill6 rrt1zm6nyenk6nt a nevel6testiiLlet 6ItaI delegilt egy-egy t^9.
Az Egyhini. el5fu6s 68. $ (3) bekezd6se 6rtelm6ben tz intdzmd,llyvezet6 gondoskodik az
Int6zm6ny k6pvisel6inek (hit- 6s erk6lcstanoktat6, grzdasdgs vezet6, vdxztoit nevel6testiileti t"g)
delegillsfu6l. Az Egyhini e16ft6s ketet6n beliii a vegyes rendelkez6sek feiezet citn ztt talii\at6
mega mir tobbszor hivatkozott 76. $, amely igy rcnddlkezrk: AqinhiqruinluTetd mgt a neaehtestiilet
diifltire elkn a< ,iintett sqemill ugt bhmell iinnt tghi{ Jog, sqeni! a Jenntufiii igTgaflitandcsho4 a
fenntudii igaTgatdtanics diintise elbn a Jenntarli hgfdbb diint*ho4i tettiihrihe4;fellebbe{et
Az EgyhLzi el6ris tartakninak ismeret6ben atta kerestem vibszt hogy az tgazgzt6 6s a'
lelkipisztot iltal hivatkozott fenntat6i rgtzg*6tanics a sziiLl6i k6telmek titgy6bat z misodfoloi
dcint6s meghozatalihoz sziiLks6ges kovetelm6nyeknek, illetve a Ket. (2018. ianu6t 1-t6l az Akr.),

valamint az Nkt. iltal rneghttzrozott felt6teleknek megfelel-e. Az Alkotrn6nybt6sig szeint a
iogorvoslathoz val6 jog immanens ta.rtdfi:u. ^z &demihztarozttok tekintet6ben, a mds s4eruhequag
ugana<on s7ene<,eten beliili nagasabb frirunhoTfor&tkt blt*6sige. A iogorvoslati iog 6rv6nyesiil6s6nek
f6 ganrcriip,hogy a ndsodfok diintis negboqatahban a sinbneT-elt diintit hopi s1.enifi nem uehet fit4.
Az ismetetett Egyhizi, elfiris szetint a m6sodfoku d<int6smeghozatal6a u egyhdzkiSzslg
itkal l6tehozztd6 femirtdi igaTgahitandcs hnne jogonlt. Al.lirporrtorn szetil,rt az 'tgpzgat6taoics
tzonban 6ppen az osszet6tele folytAn a plr.ztbr. d<int6s meghozatalihoz szii&s6ges felt6teleknek
eleve nem tud megfeleLri, hiszen annak hivatalb6l tagSt a s6rehnezett ddnt6st meghoz6 oktatisi
ittezronlny vezet6ie, illetve a, vezet6 sz6mos beosztottia. Az rgazgat6tarics emellett egy tertiilet,6s
nem a tdrv6nyben el6irt v6gzetts6ggel 6s k6pzetts6ggel rendelkez6 srym,il1, akt az Nkt. itinyad6
rendelkez6se alapi6n a dcint6s meghozatali.ta iogosult lenne.
Mindezek zpiilr az Tskola tgngx6jinak drint6s6vel szemben benydjtott sziiLl6i k6telem
elbh1lisival kapcsolatos anom6li6lg illetve mulasztlsok nem csupin az Nkt. 6s rrr6s k<iznevel6si
iogszabilyok ismertetett szabilyainak hiinyos vagy t6ves ismetet6re vezethet6k ussza.
AltiEonton s77int uganis agdlyokat uet fel a jogbiqlontdg ktiutelminle srynpontlnbdl a7 Eghd$
eldinis 76. $-a, neri a4 nen ill iissqhangban a< Nk, ,7. [ (4) bekeqd,ltiben rtigTitett kdaetebzinryel. E
sztbilyozLsi probl6mira is wissza Iehet vezetni a sziil6i ketelem elbfuil6s tak elodLzLs6t, a

iogorvoslati jog6nak akadilyozitsit

az eliit6sban az

egyiittmikod6si

hajland6s6g6nak

megk&d6ielez6s6t, anelek a konibbiakbar neglllapitottak tqeifi a Fenntatui it aq lskok eldrnsdual
tissTgfiigitkn a ?aflas<os tis$ess,iges eljinitboq ,is a jogomoslathoq uli jogit sinefie. Meg kell jegeryen
tgarakkor, hog onb snankint nincsen jogi hktisdgerz arra, hog a4 EghA{ ebinis nddaitisit
keqdm,ln1eg.en, ig ebben a nnatkoTrisbal cr ?di a jelentiibefi foghh fgelenJehiadssal tsdak ilni,
A jelent6sben tcigzitenem ke[ hogy vissz6sig feloldisa t sqitos iogi heiyzet ellen6te is
lehets6ges, ennek keret6ben az Iskola tgazgt6p a saiit dont6s6t - fgelennel a uilemin-ludisra
ktihleTett sqm'eknek aqinndr hiratalbdl nddoitott, a germek maginlaruhti uihait hinogatd aibniryErc
feliiLlvizsgilia, 6s rii dont6st hoz. Ha. z feliiLlvizsgilt igngat6i drint6s a szitl6 szimin kedvez6tlen
tartalmf, akkot ism6telten lehet6s6ge rrfltk a hatArozaftal szemben sziiLl6i k6telmet benyriuni,
amelyet a Fenntat6 p6rtzdan elifu6st biztositva egy megfelel6 v6gzetts6gg4 szakk6pzetts6ggel
rendelkez6 qni! kti4znikiid,lsiwl buil, eL
5. A

gyimhatSstig v€Iemdnyezdsi,,hatisk6rdnelC' gyakoddsa kapcsin

Az Nkt. 45. $ (6) bekezd6se szetint tz rskola igazgxqz t gyimhtt6sdg 6s a gyermeki6l6ti szolg6lat
ulhniryyinek kikhise utin dont art6l, hogy a tanul6 a tank6telezetts6g6nek mag6ntanul6k6nt tehet
eleget. Gyetmekv6delmi gondoskodlsban t6szesiiLl6 tanul6 eset6n az iskola 'tgazgzt6jinak a
dont6s6hez be kell szereznie a gyemrekv6delmi gy6m v6lem6ny6t. Az EMMI rendelet 75. $ (1)
bekezd6se akk6nt rendelkeztk, hogy ha a tanul6 - a sziiLl6 k6relme alapiin - a
tan-k<itelezetts6g6nek magintanul6k6nt kivin eleget tenni, u erte kintul6 kerelem benyijtisit6l
szS,mitott <it napon beliil az iskola tgazgt6fu megkeresi a gyermek lak6helye, ennek hiinyiban
tart6zkodisi helye szerint illet6kes gyiwitat6si,got 6s a gyermeki6l6d szolg atot A gfinhahisdg is a
gemepjdliti slolgikt a{ga4ahi negkemdsitdl s<imitltt ti<eni)t a?on beliil ktiteks negkiildeni a uihniryit.
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hivatkozott jogszabilyok al4ji.;:, n iskola 'tgazg*61t - v6lem6ny k6t6s c61j6b6l - a
gyim\at6sigvahmint a gyermekj6l6ti szolgilat megkeres6s6t nem mell6zhette.
Az eljinis meginditisakot hatilyos Ket., valamint a 2078. jar,.tiu 1-i6n hatilyba lepett Akr.
tendelkez6sei el"pian a bahisdg aq elldnivi sonin irdtmi dnn sek* ho4 wgqiq uagt ha*imqat fonn(jdban.a
Az eljir6 hat6s6got v6lem6nyadisra sem a Ket., ..m ,, Akr. rrem hatalmazza. fe! atta nem
kdtelezi. A kiztgazgxAsi hat6s6gi eliirist 6s szolgiltatist kotitbbrn szrbalyoz6 Ket rendelkez6sei
alapjfur u el16t6 hz;l.c,sitg jogosuJt, logszrb6lyr felha,tzlmazirs ,l,pi6n pedig kriteles mis szervek,
illetve hat6s6gok v6lem6nyet kik6rni. tz AW. m6t csak a szak&t6i v6lem6ny kik6t6s6t rcigzitf
Vizsgilatom sorin ittekintettem a, gdniigti elinisra unat/eo4i dgaryti jogsrybdllokat is. A
Gyet. vona&oz6 rendelkez6sei szerint a gyimhat6siry zz eliLtisa sotin iogosult meghttatozott
esetekben a jogszabilyban nevesitett szem6lyek meghalJgadsita, illetve ugyancsa,k a, )ogszabiiyban
meghztirozott szervek v6lem6ny6nek kik6r6s6re (pl. it6l6k6pess6ge birtoldbafl 16v6, korl6tozottan
cselekv6k6pes gyermek, sziiLl6, gyermeki6l6ti szolgLlat, gyermekv6delmi szakszolglht,
gyermekv6delmi gy6m, pedag6gus, jelz6terdszei tagok szzk6rt6). A gdnhahistigot uihninladrlsra a
Glen eg*hn nndtlkeq,ue sem hatalma44a fel, ara nnatko4i kiiteleryltsi,get sen tartalnaq
A Gyvt. 121. $ (2) bekezd6se a gyfunhaasigot a kove&ez6k szetint kcitelezi wbminlad.dsra:
a telepiil6si onkorminyzat k<iteles el6zetesen kik6mi a g.inhaflisdg ulleniryit, ha a szem6lyes
gondoskodist nyijt6 nt6zm6nyt kivin megsziintemi, illet6leg annak ell:it{si teiruletet v gy M
ellitisi kritelezetts6g terjedelm6t viitoztaga meg. Kotelez6 a gyimhrt6sig v6lem6nyenek kik6r6se
akkot is, ha a telepiiLl6si <inkorminyzat az elJl;t6rendszer mfrkcid6s6t szolg6l6 vagyont mis c6lra
kivinja febaszrtilni, illetve a torv6nyben vagy kiikin iogszab6lyban nem szab6lyozott 6j ellialst
kivin bevezetni. Ezzel cisszefiigg6sben a Gyszr. 18. $-a rigy tendelkezik, hogy a gyermekv6delmi
6s gyimiigyi feladatkot6ben e11fu6 f6viLtosi 6s megyei korminyhivatal a Szociilis 6s
Gyermekv6delrni Ffitgazgat6siLg bevon6sival v6lem6nyezi a helyi rinkorminyzattak - t Gyrt.
121. S (2) bekezd6se abFiin megkiildott - M <inkorm6nyzati ellit6rendszet at"lakitasara"
vonatkoz6 iavaslatait, 6s sziiks6g eset6n kezdem6ayezi a javaslatok megviitoztztisit.
Osszess6g6ben a dzsgLlatom megin&dsakot hatilyos Ket., t 2018. jarr.titt 7-i6n httiiyba
l6pett Akr, a gyermekv6delemre, valamiot t gyimigyi elji.risokra vonatkoz6 gazai )ogszabi)yok
egyike sem t^rtalm z olyan rendelkez6seket, amelyek a gdnbahistigot a nagintanulhtd rgt adnitisnl
kEcsolatos eldrnsban uehnirya&isra ki)tele<fii. A iogilbmisitg elve mag6ban foglalja a, joghoz ktitott
k<izhatalmi cselekv6s k<ivetelm6ny,6t: t htt6sig l<tzir6lag olyar, eljirits, drint6s meghozatahtz lehet
jogosult (egyben kdtelezett),
szamfu^ jogsztbily egy6rtelmffen 6s vil6gosan meghatitoz 6s
^melyet
ad. Mndez a krivetelm6ny 6llispontom szenrt tz 6dntettek sz6m6ru a diSttest
befolylsol6, megltttarozott iogk<ive&ezm6nyel<kel ifu6 uileniryaddti feladatkihrc is kiteqed.
K6rd6ses, hogy a gyirrhat6sig k6pes-e konpeten*e irdeni n2ilatkoyatot adni annzk az eldont6s6hez,
hogy a tankotelezetts6g magintanul6k6nt val6 teliesit6se az adott gyermek feil6d6se,
tamrlm6nyainak etedm6nyes folytatisa 6s befeiez6se szempontiib6l h6tt6nyos-e. All6spontom
szetint - kiiloncisen, ha a gyermek 6s csal6dja a ,,v6lem6nyk6r6sig" nem volt t gyim\tt6sLg

A
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Ket. 7t. $ (1) A hat6sdg - az (5) 6s (6) bekezd6sben meghatirozott kiv6tellel - az iigy 6rdem6benhfittozatothoz,
^z
elj&6s sorin felmeriiLlt minden mis k6rd6sben v6gz6st bocsdt ki. A-kr. 80. $ (1) A ddnt6s batatozat vagy v6.gz6s. A
hat6sdg - a (4) bekezd6sben meghat6tozoft kiv6tdlel - az iigy 6rdem6ben hatAtozrtot hoz, az e)1i6s sorin hozott
egy6b dcint6sek v6gz€sek.
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Ket. 50. $ (5) A hatdn g trybador wllar4lia meg aq alkalaaqatu) biryryi n eqkriT Ttirv6ny el6ithatia, hogy a hat6sig a
hatitoz* thzdt6lag valamely bizonftlsi eszkdzte abpozza, to'vibbi jogszrbily meghatitozott iigyekben Lcitelez6v6
teheti valamely bizooft6si eszkiiz alkalmazisdg illetve el6irhatja valamely szerv v6[em6ny6nek a kiL6r6s6t. Akr. 62. $
(4) A hat6seg qabadta laqlja neg a biqorli t nriQit, €s a nndelke4* nlh biryryltilktkzt qabad negdqdd,lw qeritt
,inttkrli. 62. $ (5) T<irveny vagr komr6nytendelet koz6rdeken alapul6 k6nyszerit6 indok alapj6n, meghatirozott
iig5rekben kcitelez5v6 teheti va.lamely okirat vagy mis tatUaorryitisi eszk6zk6nt ttirt€o 6 alkalmzzirsirt Ket, 58. $ (1)
Szal6rt6t kell meghallgatni v,gy szak€tt6i v6lem6o1t kdl k6tni ha az d1iLr6 hat6s6g nem rendelkezik megfelel6
szak6rtelemmel t...1 Akr. 71. S (1) Szak6rt6t kel megha.[gatri vagy - legal6bb 15 napos hatitid6 tiz6s6vel szakvelemenyt kell k6mi, ha az iigybeo jelent5s t6ny vagy egy€b kciriilm6ny meg6llapit6s6hoz kiii<ioleges szak€delem
szii&#ges, 6s az eljtu6 hat6sig oem reodelkezik megfelel6 szak6rtelemmel. Ket. 63. $ (1) A hat6s6g k<izmeghallgatist
tart, ha [. . .] c) a hat6s6g a nyitvioossig v6lem6ny6nek megismer6se 6tdek€beo ezt sziiks6gesnek tartja
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lrit6krir6ben - a gyirn:hrt6s g e k&d6sben nen tud hd.eni, a7 erintett getmek legjobb rirdtkit sqolgili'
Jelel,tr uilcn,iryt hiakkitani, t gylm\*6sig cst@dn amil tud nyiktko4ni' hogy az adott gyetmekkel,
csaliddal kapcsolatban folytatott-e, folytat-e eliirisg ha igen, akkor milyen term6szet6t.
Alli.po.tto- szednt a gyirrtat6sig direkt has{skod felhatalmaz6s btirryirban
v6lem6nyadista jogillami keretek kcizott nem kdtelezhet6, valamint - a szii&s6ges felhttalmzzis
megad6sa mellett is - a mag6ntanul6i jogriszony a gyetmek legiobb 6rdek6vel risszhangban ill6
4pzgar6i enged6lyez6s6hez r gyirttt6sig6l csak a n6la fellelhet6 adatokr6l, ktiriiim6nyekr5l
k6rhet6 6tdemi tAj lkoztatis.
Minderyk alapjdn negillE{ton, hog a hahi gi e$dnisra wnatkoqd dltaldnos s4abdfiok, a gdniig'i
elinisra wnatko4l dga7ati srybdl1ok, mlanint aqoktatisra wnatko4i dgaqati s4tbdlok kdqi)tti elhntnon&is
srini a joghiqlonsng kdw te ln ti nldt

Int6zkeddseim

A

jelent6semben

feltirt, dtpvet6 joggal 6sszefiigg6 visszissig iriv6beni bek<ivetlez0se

lehet6s6g6nek a megellz€se &dek6ben

7)

az Ajbt 32. $-z zlapiin keqdrninleryn zz lskola tgazgat6i6rii., hogy

t panaszos sziil6 gyermeke iigy6ben az iltzla hozott
dont6st vizsg6lia feliiLl, 6s a vonat.koz6 jogszab6lyok 6s t6nyek helyes m6tlegel6s6vel
hozzon rij d6nt6st;

a) a ielent6semben foglaltak abplin

b) az Iskola bels6 szabiiyzatAban legyenek egy6rtelmrien meghatitozva az ittizmirybert
elk aknuon oktat6sszervez6si formik;

2)

az Nlbt 32. $-a, ilapjin keqdeni4yqen zz Iskola fenatart6jini\ hogy az Iskola igazgat6jz,
6ltal hozott dont6sekkel szembeni panaszok elbitl,lJsirhoz sziiks6ges yogp 6s igazgatitit
hittetet biztositsa;

3)

az Aibt

37 . $-a

dzpjhfelkircm tz embei et6fonisok minisztet6t, hogy fontolja meg

e) a nemzeti

k<iznevel6sr6l sz6l6 2077. 6vi CXC. tiil6ny 45. $ (6) bekezd6se olyan
tatalmir m6dositisinak kezdem6nyez6s6t, rmely blatositia, hogy zz iskob tgazgat6fu ez
illet6kes gyemrekj6l6ti szolg6lat v6lem6ny6ne\ illetve a gy6mhat6sig 6tdemi
tytlztkozztAnak ismetet6ben d<inthessen abban, van-e olyan hitrinyos k<ivetkezm6ny,
amely miatt a tanul6 a tank6telezetts6g6nek mag6ntanul6k6nt nem tehet eleget;

b)

EMMI rendelet 75. $ (1) bekezd6s6nek olyan tartalmf m6dositisit, amely biztositja,
hogy a gyimhat6sig a tiiikoztatis6t" a gyernelg6l€ti szolgilat a v6lem6ny6t az tgazgat6
megketes6s6t6l szLmiatt 15 napon beliiLl koteles megktildeni;
az

4) felhinn a, MagyarorszigS Refornitus Egyhiz Dunamell6ki Egyhizkediiet vezet6j6t,
valamint t Mrgyatotszitgp Reformitus Zslnan T*tircs lelk6szi elncik6t, hogy a
Magyarotszigi Reformitus Egyhiz ketet6n belii{i oktal6sta von*koz6ttt teremts6k meg a
nemzeti koznevel6sr6l sz6l6 2011. 6vi CXC. torv6ny 37. $ (4) bekezd6s6nek 6s 76. $-iban
togzitett tendelkez6sek risszhangiit.
Budapest, 2018.

,r."4..o;,n

2-O

l9

