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Az alapvetd fogok biztosa 6s a Magyarorszhgon 616 nemzetis6gek iogainak
v6 delm6t el76to biz toshelyette s
kciz<is jelent6se
AJB -5 58 / 2018. (AJ B -4 37 I / 2017 .) sz hmr6 tigyben

Az eliilrhs meginditirca
2017-ben panasz 6.rkezett a Szekszilrdt N6met Nemzeus6gi Onkormdnyzat (tovibbiakban:
N6met Nemzeus6gi Onkormdnyzat) elnok6t5l a Magyarotsz|.gon 616 nemzeus6gek jogainak
v6delm6t ell6t6 biztoshelyetteshez, amelyben a Szekszhtdi Dienes YalllJra Altalinos lskola
felv6teli korzethathrainak kifel6l6s6r6l sz6l6 drint6st kifogdsolta. Az elnok v6lem6nye szerint
a

Tolna Megyei Kormdnyhivatal Szekszitdi Jhrhsi Hivatala (tov6bbiakban:

SzekszilrdtJ6rS,sr

Hir.'atal) az elj6,r6,sa sot6.n megs6rtette a N6met Nemzetis6gi Onkormhnyzat egyet6rt6si ioga
biztosiths hra vonatko z 6 io gi s zab illy ozhst.
A beadv6nyoz6 letfia, a Szekszirdt Jirisi Hivatal lev6lben kereste meg a nemzetis6gi

onkorm6nyzatok vezet6it, hogy
6ltal6nos iskol6k felv6teli kcirzeteinek megillapit|,sival
^z
kapcsolatban 6lienek az egyet6.rt6si jogukkal. A N6met Nemzetis6gi Onkormdnl,z^t
egyet6rt6si
^z
joga gyakorl6sa sor6n a Szeksz6rdi Dienes Yal6ria Altuli.ror Iskola vonatkoz6s6ban
m6dosit6
javaslattal 6lt, ezt azonban a Szekszirdt Jitilsr Hivatal
^z iskola felv6teh korzet6nek
meghatirozlsinll hgyelmen kiviil hagyta.
'Iekintettel
hogy az tigyben a nemzeus6gi jogok, valamrnt a jogbiztons6g
^rta,
kovetelm6ny6nek 6rw6nyesiil6s6vel cisszefiigg6sben vissz6ss6g gyantja meriilt fel, az alapvet6
iogok biztos6r6l szol6 2011. 6vi CXI. torv6ny (Ajbt.) 18. S (1) bekezd6se es 20. $ (1) bekezd6se
alapi|n - figyelemmel az Ajbt. 41. S (5) bekezd6s6re 6s Alapvet5 Jogok Biztos6nak Hrvatala
Szervezeti 6s N{fikod6 si Szabllyzatir6l sz6l6 1 / 2012. (01 . 02.) szimi utasit6s 1 . mell6klet 29. S (4)
bekezd6s6re is - viz.sgillatot inditottunk. Elj6r6sunk sorin az A)bt. 21. $ (1) bekezd6s b) pontja
alapjdn a Tolna N{egyei I(orm6nyhiv atalt vezet6 korm6nyme gbizottat vizsgillat folytatilsira k6rtiik
fel, majd az Ajbt.21. S (1) bekezd6s a) pontja alapiintiilkoztat|,st k6rtrink az errlben er6forrisok
miruszter6t6l is.

Az 6rintett alkotm6nyos iogok 6s elvek

A

jogdllamis6g elv6b6l fakado jogbiztonsig kovetelm6nye: ,,LlagyarorsTig
fiiget/en,

denokratikutjogillam. " IAlapton'6ny B) cikk (1) bekezd6s];

A

nemzeds6gek

a

magy^r politikai kozoss6gen beliili, 611ami v6delmet 6s t6mogatist

6lvez6 kulturilis 6s pohtikai krizciss6gek: ,r4 ue/iink dl6 neruielisdgek a magyarpolitikai ktiitissdg
rdsryi ds rillamalkotd riryteiflk. Vitkfuk, hogy [...J o *ogyorrri)gi nimqetisegik nlehdt ;s kult)n7it
[...J dpoljuk ds megirluk." [Alapttiruin1, I\emryti hitualldt] ,,.4 Magyarorsvgutx i/6 nemrytuegek

XXIX. ci[d< (1) bekezd6s els6 mondat];
nemzetis6gek alapvet6 jogarnak r6szletes (6s garanciilhs) szabillyait a nemzetis6gek
jogair6l szolo 2011.6vi CLX)ilX. torv6ny tartalmazza: ,y4 Magyamrsirigon dl6 nemrytisegek
Jlgatra uonatkoiri rds{etes siabdfiokat, aa/amint a hefii ds orsryigos tinkorrniryiataik
megudksitdsrinak siabdfiait sarkalatos tiirudry hatiruTia meg"
fAlaptorv6ny XXIX. .itt 1:;
bekezd6sl;
A nemzetis6gi kozoss6gek onkorminyzishoz val6 loga: ,l Magltarorsligon dld nenietisdgek
dllamalkotd tdryteiLk." [Alaptorv6ny

A

hefii

ds

orsirigos dnkorrndnliatokat hoihatnak /dtre."

lAlaptorv6ny XXIX.

.itt

1Z; bekezd6s].

Az akalrnaz ott jo gsz ab itlyok
Magyarorsz6g Alaptorv 6ny e Q011 . 6pdJis 25.) (Alaptorv6ny) ;
Az alapvet6 iogok biztosilr6l sz6lo 201i. 6vi CXL torv6ny (Ajbt);
A nemzetis6gek jogairol sz6l6 2011.. 6viCLlCilX. torv6ny

${it);

I

A nemzeti koznevel6sr61201,1. szolo CXC. torw6ny Q.ikt.);
A nevel6si-oktat6si int6zm6nyek mrikod6s6r5l 6s a
n6vhasznillatarol szolo 20/2012. (VIII. 31.) EMN,{I rendelet.

kciznevel6si rnt6zm6nyek

A meg6llapitott t6nydllSs
A Szeksz 6rdi N6met Nemzetis6gi Onko trnhny zat panaszanak
bemutat6sa

16

szletes

A N6met Nemzetisegi Onkorm6nyzat elnoke 2017 jrinius6ban kifogisolta a Szekszilrdt
Hivatal
Jfu1si
- Szekszirdr Drenes Yallia Altaldnos Iskola felv6teh korzethatitdnak krjelol6s6re
vonatkoz6 - dont6s6t.
Az elncik a beadv6ny6ban megitta, hogy a Szeksz6rdt Jirisi Hivatal vezet6le 2017 . ianu6,r
11-6n kelt level6ben nemzeti koznevel6sr6l szolo 201,1,. 6vi CXC. ton6ny $Jkt.) 50. $ (10)
^
bekezd6se alzpltn az 6ltal6nos iskol6k felv6teli korzet6nek meghatirozdsa clljibol k6rte a N6met
Nemzetis6gr Onkotm6nyzat egyet6.rt6s6t vagy korzethatirt m5dosit6 lavaslat6t.
A N6met Nemzeusegi Onkorm6nyzat I{6pvisel6-testr.ilete az 5/20t7. (I. 24.) szimi
hatirozatival egyet6rt6s6t adta a n6met nemzetis6gi nevel6st-oktat|st v6gz6 iskolik feh.6telr
korzet6nek a meghatdroz6sihoz, de csak azzal a felt6tellel, ha a kieg6szit6 lavaslatit is figyelembe
veszik. Ahatirozarukban aztk6rt6k, hogy a Szeksz6rdi Dienes Yallna Altaldnos Iskol6ban foly6
k6tnyelvri n6met nemzetis6gi nevel6s-oktat6s eset6n a felv6teli korzet meghatirozdsa ,,r'alamennvi
szeksz6rdi 6ltal6nos iskola teljes beiskollzS,st kcirzete" legyen, azaz az iskola felv6teli korzet6t
szerett6k volna Medina, Szllka 6s Si6ag6rd telepril6sek kozigazgati,si tertilet6vel kib5r'iteni.
A Szeksz6rdi J6r6,si Hivatal 2017. februdr 2l-6n kelt, a N6met Nemzeus6gi
Onkorm6nyzatnak megkiildott njabb t6i6koztatAsa szerint a felv6teh korzetek meghatilroz6sakot
frgyelmen kiviil hagyta a N6met Nemzetis6gr Onkorminvzat egyet6rt6si jog gvakorl6sa keret6ben
megfogalm^zott, fentiekben rlszletezett m6dosit6si lavaslatit. Emiatt a N6met Nemzetis6gi
Onkorm6nyz^t a 27 /2017. (IV. 11,.) szimt hatirozatival felk6rte a Szekszirdr Jdr6,st Hivatalt,
hogy a n6met nemzetis6gi iskol6k felv6teli korzeteit a kor6bbi k6pvisel5-tesnileti m6dositri
javaslatuknak megfelel6en illapitsa meg.
A Szeksz6rdi J6r6si Hivatal vezet6je 2017. m61us 2-6n kelt level6ben arr6l tljlkoztatta a
N6met Nemzetis6gi Onkormdnyzatot, hog,v a logszabihr el6ir6snak megfelel6en hir.atala
egyeztet6st folytatott a korzethat6r-m6dosit6st kezdemlnyez6 javaslatukr6l a Szekszirdi
Tankeriileti I{ozponttal, amelynek yezet6ie a feh,6teli korzethatir m6dosit6s6t nem jar,'asolta
olyan formiban, ahogy^fl azt k6rt6k.
A Szekszirdi )irisi Hir.,atal tij6koztatisa szerint a Szeksz6rdi Tankeruletr Kozpont az
elutasit6s indokak6nt azt fejtette ki, hogy a nemzetis6gi onkotmlnyzat jar..aslata alaplln a
Szeksz6rdi Dienes Yallna Altal6nos Iskola felv6teli korzete N{edina, Szllka 6s Si6ag6rd
telepiil6sekkel b5viilne, amely a Szekszirdi Dienes Yallria Altal6nos Iskola fenntart6jak6nt
tobbletkiadist jelentene sz6mukra, mivel a gyermekek kotelez6 feh.,6telt biztosit6 iskol6ba
utaztatisdr6l az Nkt. 74. S (5) bekezd6se szerint a fenntart6nak kell gondoskodnia.
Tovibbi indokk6nt a Szekszirdi Tankertleti I(ozpont el6adta ?zt ts, hogv a felv6teli
korzet megvilltoztat6sa n6lktl sem csorbulna a szil6 szabad iskolar,6lasztisiloga, hiszen az Nkt.
72. $ (2) bekezd6s6ben foglaltak szerint a szil6 gyetmeke adottsi,garnak, k6pessegeinek,
6rdekl6d6s6nek megfelel5en, sajit vall6si, vtT6gn6zea meggy6z6d6s6re, nemzeus6gi
Jnov atafio z 6.s 6ra tekin te ttel s z ab a do n v 6las z that is kol6 t.
A N6met Nemzetis6gi Onkotmhnyzat bllhspontia szerint azonban a felv6teli
ktirzetek ilyen m6don ttirt6nt megillapitisa s6rtette az Nkt. 50. S (10) bekezd6se szerinti
egyet6rt6si jog gyakotlhsht.
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A Tolna Megyei KormSnyhivatal megkeres6siinkre adott vhlasza
A Tolna N{egyei I(orminvhivatalt (a tovibbiakban: I(orm6nyhivatal) vezet6
korm6nymegbiz ott a megkere s 6 stinkre az alilbbi tii 6ko ztat6,st nyrij to tta.
Ler.'ele els6 r6sz6bert az iskol6k felv6teli kcirzet6nek meghat6rozisival kapcsolatos jogr
szabily oz6st mutatta be.
A Nkt. 50. $ (B) bekezd6se rigy rendelkezik, hogy a k6znevel6si feladatokat ell6t6 bat6s6g
meghatirozza 6.s k6zz6teszi az iskol6k felv6teli k6rzet6t, tov6bb6 - a kciznevel6s-fejleszt6si ten'vel

- ^ pedagogiai szakszolgillatot ellilto rnt6zm6ny mrikod6si korzet6t. A felv6teli
ktirzetek meg|llapitlsihoz a kcizner,'e16si feladatokat e1l6t6 hat6signak be kell szerezrie az
osszhangbafl

6rdekelt telepill6si onkorm6nyzatok v6lem6ny6t 6s az illet6kes tankedileti kozpont egyet6rt6s6t.
Ha az. rllet6kes tankeriileti kozpont nem 6rt egyet a koznevel6si feladatot ell6t6 hat6s6g
drint6s6vel, rllewc a koznevel6si feladatot elllto hat6s6g megkeres6se k6zhezv6tel6t kovet5 15
napon beltl az egyet6rt6s t|,rgyiban nem nyilatkozTk, az oktat6s6rt felel5s miniszter illlapitja meg a
fe lv 6 teli ko r z ethat|r okat.
Az Nkt. 50. $ (10) bekezd6se szerint a nemzetis6 ghez tartoz6 gyermekek 6vodai nevel6s6t,
iskolai nevel6s-oktatisit el16t6 ner.el6si-oktatisi rnt6zm6ny mrikod6s| felv6teli korzet6nek
megbatiroz6sa el6tt be kell szerezni az Erdekelt telepiil6si nemzetis6gi vagy orszS.gos feladatot
e11it6 iskola eset6n az otszl,gos nemzeus6gi rinkorm6nyzat egyet6ft6.s6t.
A ner.el6si-oktat6si int6zm6nyek mfikod6s6r6l 6s a koznevel6si int6zm6nr.ek
n6vhaszn6lat6rol szolo 20/2012. 01II. 31.) EMMI rendelet (a tovibbiakban: EMMI rendelet) 24.
(\ (1) bekezd6se szerint a megvesz6khelv szerinalirisi hir.,atal
1anu6r 15-ig tdj6koztatl^ a telepiil6si
onkorm6nyzatokat, az illet6kess6gi tenilet6n miikod5 illtalanos iskolikat, az illet6kes tankeniletr

kcizpontokat, valamint

az Nkt. 50. S (10) bekezd6se szerinti

esetben

a

nemzetrs6gi

onkorm6ny zatot a kij elolt korze tek ten, ez et6.r 61.
Az trNIN'II tendelet 2a. \ (1a) bekezd6se szerint a teleptl6si onkorm6nyzat av6lem1ny6.r6l,
a tankeriileu kozpont, r-alamint az Nkt. 50. \ (10) bekezd6se szennu esetben a nemzetis6gi
onkorm6nvz^t az egvet6rt6s6r5l vagv k6rzethatir m6dosit6s6t kezdem6nvez6 lavaslatfu6l februir
1 5. napjlig t616ko ztatla a megve s z 6khely s z erin tt
16r6si hivatalt.

Ezt kovet6en a level6ben ismertetett jogszab6lyokra figyelemmel a kormdnymegbizott
Jirisi Hivatal 6ltal lefolytatott eljirist. A fenn logszabillyi
rendelkez6snek eleget t6ve a N6met Nemzetrsegi Onkormdnvzat hatirid5ben lwttatta el
Szekszitdi l6'r6'siHivatalhoz az 5/201.7. (I.24.) sz6mihatdrozatilt amelyben egyet6rt6s6t adta ^a
reszleteiben is elemezte a Szeksz6rdi

nemet nemzeusegi nevel6s-okt at6,st vegz6 6ltalinos iskolik Szeksz6rdr J 6r5.si Htvatal 6ltal tervezett
feh'6teli korzetehez azzal a m6dosit6 javaslattal, hogy a Szeksz6rdi Dienes Yallria Altrli.rot
Iskola eset6ben a felv6teli korzet ,,Szeksz6rd teljes kozigazg t6si tedilete" helyett ,,valamennyi
szekszdrdi dltal6nos iskola teljes beiskollzisi korzete" legyen.
Az ENIN{I rendelet 24. i\ (1b) bekezd6se szerint a megyesz6khely szerint. jirisihivatalaz
(1a) bekezd6sben r6gzitettr.6lem6ny 6s egyet6rt6s figyelembev6tel6vel kijelolt korzetekr6l februilr

utolso napjiig t6jlkoztatja a telepiil6si onkorm6nyzatokat, az illet6kess6gi terulet6n miikod6
6ltal6nos iskol6kat, a tankerileti kozpontokat, valamint az Nkt. 50. S (10) bekezd6se szednti
esetben a nemzetis6gi dnkormi fi zatot.
Egyetert6s hiinyiban vagl' kcitzethat6r-m6dosit6st kezdem6nyez6 lavaslatt6tel eset6n a
megyesz6khelv szerinti l6r6.srhivatal a tankertleu kozponttal tort6nt egyeztet6st kovet6en jeloli ki
\-

a felv6telr korzeteket februdr utols6 napj6ig. Amennyibefl az egyeztet6s nem vezetetr eredm6nyre,
trg\ az 6dntett korzet vonatkoz6s6ban adott v6lem6nyekr6l 6s oktatisszerwez6s i adatokr6l az
illet6kes tankertleu kozpont r6szletes, ir6sbeli tij6koztatdst ad febru6r utols6 napjiig az oktatisltt
felel6s miniszter r6.sz6te az Nkt. 50 (8) bekezd6se szerinti dont6s meghozatalilhoz.

A N6met Nemzetisegi Onkorminyzat korzethat6r-modositisikezdem6.nyez6
tekifltettel a Szekszl.rdi J6r6si Hivatal a fenti jogszab6lyi el6ir6snak megfelel6en

javaslatdta
egyezret6st

folytatott a Szekszirdr Tankeruleu I(ozponttal.

a

J

A Szekszirdi Tankenileu I(ozpont arr6l t6jlkoztatatta a Szekszi.rdt )ir6,si Hivatalt, hogv a

N6met Nemzetis6gi Onkormdnl'zat alnal a Szekszdrdt Dienes Yal|ria Altal6nos Iskolira
vonatkoz6an k6rt felv6teli korzethatit-m6dositist nem javasol)a. Ennek indokak6nt

^

korm6nymegbizottapaflasz r6szletes ismertet6s6n6lmir kor6bban felsorolt okokat emlitette.
A Szeksz6rdi J6r6si Hivatal a Szekszdrdr Dienes \ral6ria Altal6nos Iskola 2017 /2018.
tan6vre vonatkoz6 felv6teli korzet6t a tankeriileu kozponttal - mint a Szekszlrdi Dienes Val6ria
Altal6nos Iskola fenntart6jdval - tort6nt egyeztet6st kovet6en jelolte ki, melynek sor6n nem
tartotta indokoltnak a korzetbat6r-m6dositist. A kijelol6sn6l a fent hivatkozott jogszab6lvi
rendelkez6seken tul frgyelemmel volt arra, hogy a felv6teli kiSrzet eredeti elk6pzel6s szeri.nti
meghatdroz6sa nem csorbitja a szil6 szabad iskola.r..ilaszt6,si 1ogit, hiszen korzethatir-m<idosit6s
n6lkiil is b6rmelyik sziil6 beirathatla gyermek6t a k6tnyelvri n6met nemzetis6gi nevel6s-oktat6st
biztosit6 Szeksz6rdi Dienes Yal6rra^Altal6nos Iskol6ba, a korzethat6r-m6dosit6s a Szeksz6rdr
Tankeriileti Kozpont szdmdra azonban - az lrrntett h6rom telepril6s gyermekeinek utaztatlsa
t6v6n - tobblethadissal 16rna.

A korminymegbizott 6ll6spontia szerint a Szekszhrdi Jfr6si Hivatal, mint
k<iznevel6si feladatokat ell6t6 hat6sdg a felv6teli krizethat6rok kiieltil6se sor6n

^

io gsz ab hlyi el6irds oknak me gfelel6 en i 6rt el.

A I(orminyhivatal Hatosigl F6oszt6lya a Szekszilrd Nfegvei Jogir \riros .leg,t'261e 201,7.
6prilis h6 18. napiln kelt - a nemzetis6gi onkorml,nyzat egyet6rt6si jog6nak Frgl'elmen kivtil
hagy6sdr6l szol6 - beadviny|t tor.'6bbitotta a Szekszlrdt Jirisr Hivatalhoz. A Szeksz6tdi J6r6si
Hir,,atal

a 2017. m6jus h6 02. nap16n kelt level6ben tljlkoztatAst nyfjtott a 1egyz6 r6szere az

6ltal6no s i s kol6k felv6 teli korz e tein ek ll:,eg6l-Japit6s 6r,al kap

c

s

olatb an.

A korm6nymegbizott v6gezenil a megkeres6siinkre adott vilaszlevel6ben

ielezte, hogy a
tov6bbi vrzsgillatat illet5en nem rendelkezik hat6skorrel. A Szekszirdr

I{orm6nyhivatal az iigy
JirS,sr Hivatal eljirlsa 6s dont6se jogszerfs6g6nek vizsgilata az oktat6s6rt felel5s miniszter
hatdskor6be tartozik.

Az Emberi Er6forrisok Miniszt6duma Oktat6s6tt Felel6s Aflamtitkirhnak

a

megkeres6stinkre adott vhlasza
Az oktat6s6rt felel5s lllamtttkir villasziban az alilbbiahol t|l6koztatott.
Az Nkt. 50. S (10) bekezd6se szerint a nemzetis6gi ktiznevel6si feladatot ellit6 rnt6zm6nv
felv6teli korzet6nek meghat6rozisa az 6rintett nemzetrs6gi rjnkorm6nr''zat eg,vet6rt6s6r.el
tort6nhet. A nemzetis6gek )ogair6l sz6l6 201,1. 6vi CLX,\IX. torv6ny (tov6bbiakban: Njt.) 27. \-a
egy6telmrien rendelkezlk arr6l, hogy a nemzetrs6gi onkorminyz^t egvet nem 6rt6se esetr6n a
nemzeus6gi onkorm6nyzat egyet6rt6s6nek potl6s6r6l a nemzetis6gi onkormi.nt'zat szekhelve
szerint rllet6kes koztgazgatisi 6s munkaiigyi biros6g nemperes eljarisbathozhat dont6st.
A korzethat6r kijelol6s6nek folyam^tat az Elv{N{I rendelet 201,7. ianu6r 1-t6l hatilvos 24.
$-a rogziti.
A megkeres5 leveltinkben r6k6rdeztiink atra, hogy a korzethatir-m6dositist
kezdem6nyez6 nemzetts6gi onkorminyzat egyet nem 6tt6se eset6n mr6rt nem 6n'6nvestl az Njt.
27. $-ban szabillyozott eljir6si rend? Az illTarrrtttkir nem 6rtett egyet a felvet6stnkkel, azaz, hogv a
kotzethatirok meghatilrozS.sdnill a nemzetis6gi onkormdnyzat egyet nem 6rt6se eset6n nem
6r-v6nyesiilne az Njt.-ben biztositott eli6r6si rend az egyet6rt6s porJis6.ra. Allispontj^ szerillt Lz
Nkt. 6s az EMMI rendelet rendelkez6sei dsszhangban vannak az Njt. rendelkez6s6vel, a
Nit. 27. $-nak vonatkoz6 el6irisait a konkr6t
probl6ma abb6l ad6dott, hogy
^z
p anaszigyben nem akalrnazthk.
hiyatott biztositani, hogl a korzethat|r
V6lem6nye szerint az ENIN{I rendelet 24. \-a
^zt
kijelol6s6nek folyamat6ban felmedil6 v6lem6nykirlonbs6gek - ktlonos tekintettel az lrir'tett
tankeriileti kozpont ellenv6lem6ny6re - felold6sra keriilienek. A nemzetis6gi onkorminvzatok
egyet nem 6rt6se eset6n az Njt. 27. $-a egy6rtelmri itmutat6st ad az el)dr5's menet6re, eg1'6b,
p6ld6ul a tankertlet egyer flem 6rt6se eset6n ez koribban nem volt t6szletesen szab|lyozva.
4

Az

oktat6s6rt felel5s 6llamutkfu szerint az k6ts6gtelen, hogy az EMMI rendelet
hir.atkozott bekezd6se az Njt. 27. i\-ban meghatilrozott eljirist nem nevesiti (hiszen az Njt.-ben
r6szletesen szabilyozcttt a nemzetts6gi cinkorminvzat egvet nem 6rt6se eset6n kovetend6 e1i6r6$.
Az el)ardsrend r6szek6nt azonban megjelenik az Nkt. 50. (10) bekezd6s6ben foglaltaknak

megfelel5en

^z 6dntett nemzetis6gi

6nkorm6nyzat egyet6rt6s6flek

a

bek6r6se, 6s ehhez

kapcsol6doan a dont6s-el5k6szit6s sor6n alkalmazni kellett yolna az Njt.-ben leirtakat.
Az illamtttk6r szerint Szekszdrdon a konkr6t esetben rigy kellett volna e\6rm, ahogy azt a
jogszabdlvok el6tjik. Az EN{l\'II rendeletben meghat6rozottak szednt le kellett volna fol,vtatni az
egvet nem 6.rt6 nemzeus6gi onkorml,nyzattal az egyeztet6st. Amennviben az ttem vezetett volna
eredm6nvre, az ir,t6zked6st5l 'l,agv elillnak, vagy a beiskol6z6si korzet meg\tatdrozS,sl.€rt felel6s
megvesz6khely szerinu larastbtvatal az illet6kes kozigazgatdsi 6s munkatigyi biros6gt6l megk6ri a
nemzetis6pSr onkorm6nyzat nvilatko zat6,nak p otl6s5.t.
Az lllamtttkir tiylkoztat6sa szerint a korzethatdrok kijelol6s6r'el kapcsolatban sddig egyik
nemzetrs6gi cjnkorm6nvzat sem kereste meg a szaktircit. V6lem6nye szerint a panaszolt iigvben
csak jogalkalmazisi probl6m6r6l van szo, ez6tt logszab6ly-m6dosit6st nem terweznek.

A vizs gdlat

me 96ll apiths ai

I. A hat6sk6r tekintet6ben
Az alapvet5 jogok biztosdnak 6s biztoshelyetteseinek feladat- 6s hat6skor6t, valamtnt az
ezek ell6tis6hoz szuks6ges vizsg6lati jogosultsdgokat az AJbt. b,atirozza meg. Az Aibt. 18. $ (1)
bekezd6se szerint az alapvet6 jogok brztosdhoz b6rkr fordulhat, ha megit6l6se szednt hat6sig,
ezen beltil kozszolghltatdst v€gz6 szerv tev6kenys6ge vagy mulaszt6sa a beadv6nyt tev6 szem6ly
alapvet6 iog6t sertr vagv annak kozveden vesz6ly6r.,el jfu (a tovdbbiakban egyritt: vissz6ss6g),
felt6r'e, hogy a rendelkez6sre 6116 kozigazgatdsi jogonoslatr lehet5s6geket
- ide nem 6rtve a
k6zigazgatisi pett - m6r kimeritette, r.agv jogorwoslati lehetSs6g mncs sz6mirabiztosirr,-a.
Az A1bt. 18. i\ (1) bekezd6s alapj6n a kozigazgatasi jogkot6ben eljfuo megyei
korm6nvhivatali6,r6,si hivatala hat6s6gnak, a tankeriileti kozpont pedig kozszolg6ltat6nak min6snl.
A biztos 6s biztoshelr,'ettesei a mandi,rumuk keretei kozott maradnak akkor, amlkor az
alapjogi aspektusri vizsg6lathoz n6lktilozheteden m6don a konkr6t alapjogs6relmek 6s ezen
alapulci panaszok alapi|n 6s azok megel6z6se 6rdek6ben 6ttekintik a relev6ns
iogi szab6lyoz5,s
eg1'es elemeit, felt6tk6pezik 6s lelzrk a iogalkot6 szervek fel6 a normaszciveggel kapcsolatban
felmertl5 alkotmdnvoss6gi aggilyokat.
Az Ajbt. 37. $-a 6rtelm6ben, ha az alapvet5 jogok biztos6nak 6ll6sponga szerint a
r,-isszdss6g valamely iogszabilly va$, kozjogr szervezetszab6lyoz6 eszkoz felesleges, nem
egt-6rtelmri vagy nem megfelel5 rendelkez6s6re, illetve az adott k6rd6s 1og; szabillyozS,sinak
hiinvira vagv hi6nvossS,g6ra vezethet6 vissza, a r.,issz6ss6g megilltapit|,sa vagy annak a )ov6beni
elkerul6se 6rdek6ben iavasolhatja a jogalkotS,sra vagy a kozjogi szervezetszabillyozo eszkiiz
l<tadisira jogosult szen'n6l a iogszabilv vagv kcizjogi szervezetszabillyoz6 eszkdz m6dosit6s6t,
hat6l,von kivtil helyez6s6t vagy kradis6t, illetve a logszabdly el6k6szit6i6n6l jogszabilly
e15k6szit6s6t.

Az ,\ibt. teh6t feljogositla az alapvet5 jogok biztosdt, valamint helyetteseit egy adott iogi
szabhlyozhs alapiogi szempontt vizsghlatdra, valamint a jogszabilly hi6nyoss6g6val osszefiigg6
int6zked6sek megfogalm azis6ra.
Az Ajbt. 28. $ (1) bekezd6se szerint a lefolvtatott vizsgdlatr<il ielent6s k6sztl. Az Ajbt. 3.
$
(2) bekezd6s d) pontja szerint az alapvet6 jogok biztos6nak a Nfagyarorsz|.gon 616 nemzetis6gek
jogainak r'6delm6t ell6t6 hel,vettese figyelemmel kis6ri a Magyarorsz6.gon 616 nemzetis6gek
jogainak 6rw6nr''estil6s6t, 6s koztemiikcidtk az alapvet6 jogok biztos6nak vrzsgilatilban. Az Aibt.
41. \\ (5) azt ts r6gziti, hogy az. alapvet6 )ogok biztosa a kradm6nyoz6si jogot a Szerwezeti 6s
Ntriko d 6 s i S z ab 6ly z atba n a h elye tte s ekre 6tuh6zhatj a.
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Nfindezek alapjan az alapvet6 fogok biztosa 6s a Magyarotszhgon 616 nemzetis6gek
iogainak v6delm6t ell6t6 helyettese a jelent6st kriz<isen k6szitette el.

ll. Az alkotm6nyos

alapiogok 6s alapelvek tekintet6ben

Az alapvet6 jogok biztosa, biztoshelyettesei egy adott t6rsadaimi probl6ma mogott 6116
osszefiigg6s-rendszer feltirisa sor6n alapjog 6rveket sorakoztatnak fel, auton6m, objektiv 6s
neutr6lis m5don j6rnak el.
Ugyanakkor kcivetkezetesen, zsin6rm6rt6kk6nt t6maszkodnak az Alkotm6nybir6s6g
alapvet6 jog6llami garanci6kkal 6s
^z alapjogok tartalmival kapcsolatos kor6bbi elvi
megilTapitilsaira is, valamint - az ombudsmani jogv6delem speci6hs vondsainak megfelel6en alkalmazzik az alaplog-korliltozils alkotm6nyoss6g6t megit6lni hivatott egyes alapjogi teszteket.
Az AlkotmilnybrosS,g a 22/201,2. (V. 11.) AB hatirozatibar arra mutatott rir, hogy ,,ai
el67d Alkotmriry it ai Alapti)ndry egyes rendelkeiiui lartalmi egyei1sdge extdn dppen nem d koribbi
alkotmdrybiniilgi diintdtben negielend jogelyek itaitelit, hanem a1ok fgyelmen kiaill hagyisit ke// indoko/ni".
Ugyanakkor a testrilet a 13/201,3.0rI. 17.) ABhatirozatinak rndokol6sa sorin azt emelte ki, hogl'
az adott hatirozatban vzsg6lt torv6nyi rendelkez6sek eset6ben mir az Alaptorv6ny negyedrk
m6dosit6sa alapjln iirt el a koribbi alkotm6nybir6s6gi hatirozatokbar foglaltak
felhaszn6lhat6sdgilt illet6en. A testiilet ennek kapcs6n elvi 6llel mondta ki azt, bogJ ,,ai
Alkotninybinisig a baillh uet{ett alkotnirytbinisdgi hatiroiat Jbndskint negieliildsduel, a ldnyegi, ai adott
iigyben felmerillf alkotndryosstigi kdrdds eldAnfisdhei siiiksdges minikil ds tery'edelnif tarlalmi uagy tirilegrryrii
megfelenitissel hiualko1haia uagy iddiheti a konibbi hatdroiataiban kidolgoiolt dnaket, jogelwket. Ai
indokolisnak is alkotmiryjogi fordsainak agyanis a demokratikas jogillamban mitrdenki siiniru
kell lennie, ajogbii1onsrigigeryte ai hlgy a diintisi meglbntolisok itlithatdak,
draelds a dtintds indokldsdnak ldtalapja. A konibbi hatdro1gtokban kilejtett
innkJilhaqydlhatdilgit aiAlkotmdnybinisdg nindig esehfil esetre, a konkrdt iigy kontextusriban ailtgila."

megismerhetdnek, ellendiibetdnek

kiiyethetdek legyenek.

A

nliludnos

Jogbiztons hghoz fiiz6d6 iog

Alapt<irv6ny B) cikk (1) bekezd6se alapihn Magyamszhg ftiggetlen,
demokratikus jogillarrl.. Az Alkotm6nvbir6s6g kor6bbi tcireden gvakorlata alapi6,n ennek a
)ogillami min6s6gnek n6lkiilozheteden eleme a jogbiztons6g (\ro. pl. 311,6/201(t. (\'I. 21.) .\B

Az

hatirozat)

Az Alkotm6nybfu6s6g 6ltal gvakrun hi.i.atkozott t6tel, hog,v a jogbiztonsig az 6llam - s
els6sorban a jogalkot6 - kdteless6g6r,6 teszi annak biztositis6t, hog)' a i()g eg6szc, egt'cs
r6sztertletei 6s az egves iogszabilvok is vil6gosak, egl,6rtelmriek, mfikod6siiket tekinn-e
r.orml- cimzettjei sz6m6ra. A jogbiztonsig
kiszdmithat6ak 6s eltirel6that6ak legvenek

^
ktivetelm6n,ye azonban nemcsak az egyes norm6k eg,v6rtelmris6g6t koveteli meg, hanem az egves
jogint6zm6nvek mrikod6s6nek klsz6mithatosdgat is, r.agy,is ezen alapeh,nek a szabhlyozhs
szinti6n 6s a jogalkalmaz6 szervek mindennapi gyakodathban is 6rv6nyesiilnie kell.

A nemzetis6gek alapvet6 iogainak r6szletes (6s garanciilis) szabdlyai
A nemzetis6gek alapvet6 iogait az Naptow6ny )OilX. cikke hathtozza meg. Az
Alaptorv6ny rendelkez6se szerint a MagyarorszS.gon 616 nemzetts6gek illamalkot<,r t6.nyez6k.
Minden, valamely nemzetis6ghez tartoz6 magyar illlampolgirnak joga van cinazonossiga szabad
vdllalisihoz 6s meg6rz6.s6hez. A N{agyarorsz6gon 616 nemzetis6geknek ioguk \ran ^z
anyanyelvhasznillathoz, a sai6t nyelven val6 egy6ni 6s kozossegi n6vhasznilathoz, sajit kultur6iuk
lpolasihoz 6s az anyanyelvfi oktat6shoz.

A nemzetis6gek kiemelt ielentds6gii alapioga, hogy helyi 6s

orszegos
dnkorminyzatok^t hozhatnak l6tre. Az Alaptorv'6ny ezzel kifejez6sre juttatja, hogv ezek a
k6pviseleti szenek egyes kozjogi jogosults6gok alanvai lehetnek.
r\z Alkotminvbir6s6g megillapit6sa szerint a nemzeti 6s etnikai kisebbs6gck
(nemzetis6gek) koz6letben r-al6 r6szv6telnek 6s a k6pviseletnek egvik forrnija a hclvi 6s orszigos
onkorm6nvzatok l6treh ozisirak a joga.
6

Az

Alkotmdnybirosdg a 12/2004. (IV. 7.) AB hatirozatilban kor6bbi dont6seue
hivatkozva hangsrill'ozta: ,li rillan kiite/essdge ai alapaetd jogok ,,tisTteletben turtiyira ds uddelmire" a
qThjektfu alapjogokka/ kapcso/atban nem meriil ki abban, hogy tartf7kodnia kell megsirtdsiiktdl, hanem
nagiban.lbg/a!'a u;! il, ltogy gondoskodnia kell aidrudryesilldsiikhiiisiiiksdgesJiltit€leknfil. Ennek irdekdben a
joga/kohi ki;teles o/yan tybdlyoiri.rl alkotni, amell a lehetd legnagyobb mdrtdkben biitosi/a ai alaplogok
druittyeiiltisdt'i Amrnt att^ az Alkotm6nvbir6s6g m6r a 48/1998. 6I. 23.) AB hatfuozatiban is
r6mutatott: ,l"iAlkotniny egtes esetekben neaesiti aiintiryndryaidelni kii*lessdgeket, misutt nen, elfiJbrdul
a1 is, hogy dppetr ai alanyi jogt oldal marad hittdrlten; a megfogalmaias ds a hangtillybeli killdnbsigek nem
ruihoilatnak a1on, ho.gy aialaplogok egyaruint turtalnaiTik a siubjektiujogokat is aioblektiu, ennil sidleubb
d/lami kiite/etsdgeket

A

il".

nemzetis6gek kultur6j6nak, cinazonossig6nak meg6rz6.s6re ir6nyrrl6 szabilyok
megalkot6sin6l a tcin 6nvhoz6 sz6les dont6si jogosults6ggal rendelkezik, ennek a dont6si
szabads6gnak a korl6tait azonban az ,\lapt6w6ny rendelkezl.sei, igy kiilonosett
alapjogokra
^z
vonatkoz6 szabilyok hatirozzikmeg(45/2005. Cil. 14.) AB hatirozat).
A jogalkot6 a Njt.-t kefejezetten az Alaptlrv6nynek a m^gyairorszig1 nemzetis6gek iigye
nint kinyilv6nitott felel6ss6gv6llal6sin figvelemmel alkotta meg. A Nlt. c6lja, hogy
nemzetis6gek saj6tos, az Alaptcirv6nyben alapvet6 szabadsigoeokk6nt 6ltal6noss6gban^
megfogalmazott egy6ni 6s kozoss6gi jogait r6.szletezze, 6s sz6les korben biztositsa. A Nit.
preambuluma e c6ll<tr6z6sek r6szek6nt fogaimazz^ meg, hogy Magyarotszl.g - tobbek kcjzott biztositia a nemzetis6gi kozoss6gek 6ntgazgat6.shoz, <inkorm6nyzattsdghoz val6 iogdt.
A Njt. a nemzetis6gek oktat6si onigazgatisa alatt az ilTam kolts6gvet6si, jogalkot6si 6s
felstSoktat6s -rinyit6,si feladawilllalilsit; a nemzetis6gi cinkorm6nyzatok egyiittmrikod6si,
v6lem6nyez6si 6s egyet6rt6si jogainak a szabillyozdsit 6s brztositisit, a nemzeus6gi
onkorm6nyzatok (oktat6si) int6zm6nyfenntart6v6, v6l6sinak a timogatisit, valamint a
nemzeus6ghez tartoz6k - nemzetis6gi oktat6s vonatkoz6sibanval6 - el6nyben r6szesit6s6t 6rti.

lll.

Az iigy 6rdeme tekintet6ben

A nemzetis6gi rinkornhnyzat egyet6rt6si iog6nak megs6rt6se az iskolai
kcirzethat6rok kii elci16 s ekor
Nlindcnekcl6tt font<>s fcleleveniteni a nemzetisegi onkorm6nt'zatok helr-i kozoss6gekben
a nemzctiscgi koziigvek int6zese 6rdekeben villalt jelent5s 6s megkertlhetetlen
szerepk<ir6t. ,\ nemzctisegi onkormdnvzatok a feladat- 6s hatdskoriikbe tartozo nemzeusegi
ktiziigvckben - a t6n-6nv keretei kozott - rjn6ll6an r..agy mi,s szervekkel egr.iittesen jirhatnak el. A
nemzetiscgi onkormdnvzat a nemzetis6gi koztgvek int6z6se sor6n feladat- 6s hatiskor6ben eljin,a
hatLroz.atot hoz, cinill6an igazgat, tulajdona teklntet6ben rulajdonosk6nt i5r, el, on6ll6an
megalkotja ktilts6gr-ct6s6t 6s ezen alapul6 kolts6g','et6si gazddlkod6st folytat.
A ncmzetis6gi onkormdnyzatok a nemzetisegi koztigyek int6zese sorin egyr.ittmrikodnek
az allami 6s helt,i cinkormintzati szerrekkel. Fontos jogositr'inyk6nt fogalmazhato meg, hogv a
nemzcus6gi onkorminyzat r6szt vehet p6ld6ul az adott teleptl6sen 616 nemzetrs6gi lakoss6got
erint6 dontesek mcghozatal6ban. A r6szveteli jogosiwdnyok form6inak tekinthet6k iz egyet6r;si,
a v6lcmenvez6si, es a megkeres6si, illefve kezdem6nyez6si jogosults6gok. A nemzetisegi jogok
szimos 6lethelyzctben megjelenhetnek, igr p6ld6ul kiemelten a kcizoktat6sban, de a
fcrglalkoztatisban, a lakisgazd6lkodisban, a teleptil6s kcjzmfvesit6s6nek
- az egyefll6 bdn6sm6d
kovetelm6nye szerinti - megval6sitisa sor6.n is, 6s tovibbi, itt nem r6szletezend6 esetckben.
A r6szv6teli jogosults6gok szabdlyozS,s6,nak c6lja, hogy a nemzetis6gi dnkormAnyzatok
megkeriilhetetlenek legyenek, 6s az illispontfukat a dtint6shoz6 szervek ktitelesek
legyenek figyelembe venni az cisszes olyan l6nyeges k6rd6sben, amelyek az 6ltai\tk
k6pviselt kiiztiss6geket 6dntik, vtgy 6rinthetik, de az azokt6l t6rt6n6 dtint6sek m6s
szervek hatisk<ir6be tartoznak.

bettjltott,

7

Mindezekre, illetve a konkr6t panaszigyre Frgvelemmel els6k6nt azt szuks6ges
megvizsg6lnunk, hogy a Szekszitdi j6t6si Hivatal a iogszab6lyokban el6irtaknak
megfelel6en biztositotta-e a N6met Nemzetis6gi Onkormhnyzat egyet6rt6si foginak
gyakorl6sit?
Az Nkt. 50. S (10) bekezd6se egy6rtelmrien rogzits a nemzetis6gi onkorm|nyzatok
egyet6rt6si joginak biztosit6sdt az iskolai korzethatdrok kiielol6se sor6n. Az Nkt. 6rtelm6ben a
nemzetis6ghez t^rtoz6 gl,ermekek 6vodai nevel6s6t, iskolai nevel6s-oktatisit ell6t6 nevelesioktatisi int6zm6ny mfikod6si, felv6teli korzet6nek meghatiroz6sa el6tt be kell szerczni az 6rdekelt
telepiil6si nemzetis6gi vagy orsz6sos feladatot ell6t6 iskola eset6n az orszi.gos nemzetis6gr
onkorm6ny zat egy etertesll
A nemzetis6gr cinkorminyzatok egyet6t6si joginak gyakorl6sit koznevelesi tigvekben egyet6rtve a szaktdrca 6ll6sponti6val- az Njt. pontosan szabLlyozza. Az Njt. 27. \\-a szerint,,,/:ra
jog:iabnfi a nemrytisigi tinkorrudryiat rdsidre ualamefi diintds megholataldnil a kiiiyeuelitse/ kapuo/atos
iigyben udlenin-ye1isi aagy egyeldrtdi jogot bi{otit, a rytilatkoiat negtdteldre - jogrplrdb eltdrd rende/keldsdnek
hidrydban - harminc nap n/l rendelkeiisre. A hatiidd - bdruefi drdekeltnek u misik .lilhei inti1-ett
nlilatkoiata alapjdn - egy alkalommal toadbbi )0 nappalmeghossiabbodik. A hatdiddjogue.r{6.
Ha a nemrylisegi dnkormriryiat ai egyetirtisit nem adta vt€g, a\ irdekelt keldemdnyeiistire ai
egyetdrtdsi nyilatkoiat pdtldsdnil a nemrytisigi onkorminliat siikbele sryint illetdkes kii{garyalii it
munkaiigti binisdg nemperff eljririsban harminc n@on belill dt)nt. Ai eljnrds kt)hsdgeit - ide drtve a :";gkdr/6
d{ a$ s i t i s - ai w v li, a ki n e k ai egte td rti s m egr ry ry si h i i rde ke J ii i6di k. "
A konkr6t iigy tekintet6ben a benyriitott par'asz 6s a megketes6sinkre beerkezett
vilaszok, illetve a kapcsol6d6 dokumentumok alapjdn egy6rtelmrien ittekinthet6 az ell|risi
folyamat. A Szeksz6rdtJirisi Hivatal vezet6ie2017. januir1,1-6n keltlevel6ben az Nkt.50. \ (10)
bekezd6se alapifu az 6ltal6nos iskol6k felv6teli krirzet6nek meghatirozisa c6li6bol megkereste a
Szeksz6rdi N6met Nemzetis6gi Onkorminyzatot, a k6pvisel6-testtilet egyet6rt6s6t vag),
korz ethatirt m6do sit6 1av aslatdt k6rve.
A N6met Nemzensegi Onkormdnyzat I(6pvisel6-tesnilete 30 napon, azaz hatiridtin beliil
az 5/2017. (I. 24.) szimi hatirozatival rigy adta egyet6t6s6t a n6met nemzetis6gi nevel6stoktatist v6gz6 iskol6k felv6teli kcirzet6nek t meghatirozi.s6hoz, hogy egy korzethatir m6dosit6
javaslatot is megfogalmazott. Hat6,rozat'tkban azt k6rt6k, hogy a Szekszdrdi Dienes \ral6ria
Altal6nos Iskol6ban foly6 k6tnyelvfi n6met nemzetis6gi nevel6s-oktatis esetr5n a felv6teli k6rzet
meghatiroz6sa a ,,Szeksz6rd teljes kozigazgatisi teriilete" helvett ,,valamennyi szeksz6rdi 6ltal6nos
iskola teljes beiskol|z6si korzete" legyen.
A Szeksz6rdiJ6r6si Hivatal 201,7. februLr27-6n kelt rijabb tililkoztatisa szerint a felv6teli
korzetek meghatdrozdsakor figyelmen kiviil hagytik a N6met Nemzetis6gi Onkormdnvzat
egyet6rt6si iogilrak gyakorl6sa keret6ben megfogalmazott, feitiekben r|.szletezett mtidositisi
lavaslatit. Emiatt a N6met Nemzetis6gi Onkormdn j'z t ^ 27 /2017 . (IV. 1 1.) szim:iu batarozatival
felk6rte zszekszirdtJirs,si Hivatalt, hogy a n6met nemzetis6gi iskol6k feh,6teli korzeteit a kor6bbi
m6dosit6 javaslatuknak megfelel6en 6llapitsa meg.
A Szeksz6rdi J6r6si Hivatal azonban ezt kovet6en sem vette figyelembe, hogy a N6met
Nemzetis6gi Onkorm6nyzat nern 6rtett egyet a felv6teli kcirzetek kialakit6s6val, elii.risa sor6n nem
kovetre a Njt.-ben el5irtakat. Legkozelebb csak 201.7. m61us 2-6n kelt level6ben reag6lt a N6met
Nemzetis6gi Onkorm6nyz^t hatilrczatira. Megitta, hogy a jogsztb6lyi el6ir6snak megfelel6en
hivatala egyeztet6st folytatott a N6met Nemzetis6gr Onkorm6nyz^t korzethatlr-modosit6st
kezdem6ny ez6 iavaslatilrol a Szeksz6rdi Tankeriileti I(ozponttal, amelynek vezet6ie a felv6teh
korzerhatilr m6dositisit nem javasolta olyan form6ban,..ahogyan azt k6rtdk, ez6rt antak
kijelol6sekor nem is vett6k figyelembe a N6met Nemzetis6gr Onkorm6nyzat lavaslat|t.
e

A fentiekben ismertetett e!6t6s egyet6rtve a szakthrca illispontjdval
egy6rtelmfien ellentmorrd az Njt.-ben leirtaknak. A N6met Nemzens6gi Onkorm6nyzat nem
adta az egyet6rt6s6t a felv6teli korzethatirok Szekszirdr Jirilst Hivatal 6ltal tervezett formiban
tort6n6 kialakit6s6hoz. Ahogyan az EmberiEr6forrdsok l\{rniszt6riuma letrta: a Szekszirdi .lfulsi
eg\iet nem 6rt6 N6met Nemzeus6gi Onkorm6nyz^tt^l az
Hivatalnak le kellett volna fol.vtatnia
^z
8

egveztet6st. Amennvibefl

flem vezetett volna etedm6nvre, az rntizked6st6l vagy el kellett volna

^z
illniuk, vag)' a beiskol6zisi
korzet

meghat6,roz6s6.6rt felel5s megyeszekhely szerinti 16risi
hivatalnak, ielen esetben a Szeksz6rdi Jir6si Hivatalnak az i1let6kes k6zigazgati,si 6s munkarigyi
bir6s6gt6l meg kellett volna k6rnie a N6met Nemzetisegi Onkorm6nvzat nyilatkozzLtilnak p6tl6s6t.
Tovdbbi figvelemre m6lt6 kririilm6nv,. hogv a Szeksz6rdi Tankertleti Krizpont elutasit6si
indoka sem volt megfeleltien al6t6maszo*a. All6spontja szerint, ha a Szeksz6rdi Dienes Val6ria
Altal6nos Iskola felv6teli korzete Nfedrna, Szika 6s Sioagird teleptl6sekkel b5nilne, ez szilmttkra
a nemzetis6gi iskola fenntart6jak6nt tobbletkradist jelentene, mivel a gyermekek kotelez5 felv6telt
biztositri iskoldba utaztat6.s6r6l az Nkt. 74. S (5) bekezd6se szerint a fenntart6nak kell
gondoskodnia.
Atteftlntetuk a Szeksz6rdi Tankertiletr I(ozpont fenntartisdba tartoz6 Szekszirdon
mrikod5 6ltal6nos iskoldk kotelez5 felv6teli korzeteit. A Szeksz6rdi Babits N{ih6ly Altalinos Iskola
kotelez6 felv6telt biztosit6 korzetlhez Nledina k6zigazgatisi teriilete, a Szeksz6rdi Baka Istv6n
Altalinos Iskola kcitelez6 feh,6telt biztosit6 felv6teli k6rzet6hez pedig Sz6lka ki)zigazgatisi
teriilete tartozrk. Siriagird k6zigazgatl,si teriilete eset6ben pedig a Szekszilrdr Garay J6nos
Altrl6.ror Iskola 6s ,\lapfokri N'Iiiv6szeu Iskola a kijelolt kotelez6 felv6telt biztosit6 korzet.
Arr<il nem rendelkezrink rnform6ci6val, hogy jelenleg az llntett telepril6sek kozigazgatS,sr
teniletertil t6nylegesen jirnak-e a k6telez6 felv6teli korzetk6nt kijelolt sz6khely int6zm6nyekbe
gyermekek, 6s hogy sz6mukra a Szekszitdi Tankeriilen I(cizpontnak meg kellett-e val6j6ban is
szeweznie a kotelez6 utaztat6.st. Ha erre sor kertlt, figyelemmel ana, hogy a Szekszirdi Dienes
Val6ria Altal6nos Iskola is Szekszit<l v6ros6ba n tal6ilrrat6, csup6n u t"l"p-tl6r.n beliili utaztat6.st
kellene megszenrezniiik a mir fennill6 kcitelezetts6gtkon t(rlmen6en, amely 6ll6spontunk szerint
jelent6s tobbletkiad6ssal nem jirna.
,\mcnnviben a Szeksz6rdi Tankeriileti I(ozpontnak mind ez idiig nem kellett
megszenreznie a hirom teleptl6sr6l a gvermekek kotelez6 ttaztat6,sit, annak ellen6re, hogy h6rom
szeksz6rdi iltalinos iskola kotelez6 felv6teli korzetk6nt lett kijelolve, akkor val6ban menilhetnek
fel tobbletktiltsegek. A plusz raforditils azonban a n6met nemzeus6gi nevel6s-oktatis
megszervez6s6hcz lenne sztiks6ges, ig1, azt biztositaru kell kolts6gvet6si forr6sb6l, a nemzetis6gi
koznevel6s tobbletkolts6geit ugl,anis osszhangban az Njt. 22. \ Q) bekezd6s6vel az kinvado
jogszabdlvokban meghati,rozott m5don az 6llam viseli. Az 6lfam a m^gyarorczdgi nemzeus6gek
au-anvelv6t kiizoss6g-osszetart6 t6nvez6k6nt ismeri el, 6s tekintet n6lktl arra,hogy a koznevel6si
intezm6nvnek ki a fcnntart6ia, timogatja a nemzeds6gek 6ltal hasznilt nvelv alkalmaz6sit a
nemzetis6gi ktiznevel6sben. A hirom telepil6sen 616 gvermekek 6s sziileik nemzeus6gi
kozncr.eleshez fiz6d(> jogdt egv6bk6nt az is indokolja, hog' a Kcizponti Statiszukai Hivatal201l.
6vi n6psz6ml6l6si adatai alapjin mtndhdrom kcizs6gben 6lnek n6met nemzetis6gri lakosok,
Si6ag6rdon 6s Szilkdn kozel 10, illen'e 2\o/o-os arilnylu a n6met nemzetis6gi kozoss6g, ennek
megfelel6en ezeken a telepril6seken n6met nemzetis6gi onkorminyzatok is mrikodnek.
A tobbletkoltsegek szemponq6b5l agg6lvosnak tatjuk azonban
en el6st is, mely
^z
szerint ah6,rom telepiil6sen 616 tanul6k eset6ben a sztl6k a szabad iskola^zt
v6laszt6,s jogdval6lve a
kotelez5 korzethatS.r kijelol6se n6lkiil is jirathatiilk gyermekeiket a Szeksz6rdi Dienes Yal6ria
Altaldnos Iskol6ba. Ebben az esetben ugvanis a tanul5k utaztatisir6l cinmaguknak kellene
gondoskodniuk, amely esetenk6nt jelent6s kolts6griforditist jelenthet a csal6doknak, ez pedig
akad|lvozhatia, s6t el is lehetetlenitheu a gyermekek nemzetis6gi nevel6s-oktatdshoz valo
hozzif6r6s6t.
Arr6l jelenleg meg nem rendelkeztink infotm6ci6val, hogy 2018-ban a Szekszdrdi Jir6,si
Hivatal kotelez6 felv6teh kcjrzetek kialakitisa sor6n milyen dont6s-el5k6szit5 elj6r6st folytat.
Jelent6siinkkel azonban a jogs6rt5 gyakorlat ism6telt el6fordul6s6nak a megel6z6s6re 6s
megakad6ly oz6,sira is toreksztnk.
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Mindezekte figyelemmel megillapitjuk, hogy a nemzetis6ghez tartoz6 gyermekek

iskolai nevel6s-okta;tflsilt ellht6 nevel6si-oktatisi int6zm6ny felv6teli krirzet6nek
meghatirozfusa sorfun a Szekszhtdi J6r6si Hivatal a N6met Nemzetis6gi Onkormhnyzat
egyet6rt6s6nek hi6nyiban nem az Nft.-ben el6irtak szerint ihrt el,6s ez a nemzetis6gi
jogok 6rv6nyestil6s6t, valamint jog6llamisdg elv6b6l levezethet6 jogbiztonsig
kdvetelm6ny6t s6rwe vissz 6ss 6got eredm6ny ezett.

A nemzetis6gi tinkoxnhnyzatok kdrzethat6rok kijel6l6s6vel kapcsolatos egyet6rt6si
i oginak szab 6ly ozisi probl6m6i
A panasziigy vizsg[lata sor6n felmenilt annak lehet5s6ge is, hogy a logalkalmazasi
probl6m6k mellett a nemzetis6gi 6vodai nevel6st, iskolai nevel6s-oktatist el76to nevel6si-oktat6si
int6zm6nyek mrikod6si, felv6teli korzet6nek meghat6rozislra vonatkoz6 jogszabilvi h6tt6r runcs
teljes m6rt6kben cisszhangban a nemzetis6gr onkormilnyzatok egyet6rt6si jogdnak gyakorl6sira
vonatkoz6 Njt. 27. $-6nak rendelkez6s6vel.
A jogszabdlyoknak egy6rtelmrinek, krszdmithat6nak, mrnden logalkalmaz6 6s 6rintett
sz6mira 6rl6thatonak, vil6gosan 6rtelmezhet6nek kell lennie. Vizsg6larunkban arra is lot6riink,
hogy vajon mennyiben 6rv6nyesril ez a kovetelm6ny a felv6teli kcjrzethat6rok dont6sel6k6szit6s6nek menet6 t szabilly ozo tendelkez6sek eset6n.
Az Nkt. 50. \ (8) bekezd6se rogzitt az iskolai felv6teli kcirzetek meghatirozisinak
legfontosabb feladatait. A bekezd6s szerint a k<iznevel6si feladatokat ell6t6 hat6sig hathtozza
meg 6s teszi kozz6 az iskol6k felv6teli kdzet6t, tov6bb6 - a kciznevel6s-fejleszt6si ten'vel
cisszhangbai pedag6giai szakszolgilatot el76t6 tnt6.zm6ny m6kod6si korzet6t. A felveteh
^
korzetek megillapitdsihoz a kciznevel6si feladatokat el16t6 hat6s6gnak be kell szereznie az lrintett
teleptl6si <inkorm6nyzatok v6lem6ny6t 6s az rllet6kes tankeriileu kcizpont egyet6rt6s6t.
Ktlon szab6lyozza az Nkt. az illet6kes tankenileti kcizponttal tort6n5 egyeztet6s menet6t
6s a v6lasz vagy egyet6rt6s hi6nydnak kovetkezm6ny6t. Ha az illet6kes tankenileti kozpont nem 6rt
egyet a kcjznevel6si feladatot ell6t6 hat6s6g dont6s6vel, illetve a kciznevel6si feladatot ell6t<i
hat6s6g megkeres6se k6.zhezv6tel6t kovet5 15 napon beliil az egyet6rt6s tirgviban nem
nyilatkozik, az oktatdslrt felel6s miniszter illapitja meg a felv6teli korzethatirokat.
Az Nkt. 50. \ (10) bekezd6se hatirozza meg az 6nntett nemzetis6gi cinkorm6nvzatokkal
val6 egyeztet6s menet6t. A nemzeus6ghez tartoz6 gyermekek 6vodai nevel6s6t, iskolai nevelesoktat6s6t ell6t6 nevel6si-oktat6si rnt6zm6ny mrikod6si, felv6teli k6rzet6nek rneghathrozhsa
elStt be kell szerezni az 6rdekelt telepiil6si nemzetis6gi vagy orszigos feladatot ell6t6
iskola eset6n az orszhgos nemzetis6gi dnkormhnyzat egyet6rtds6t.
A fentiek alapiiln az 6lTapithat6 meg, hogv az Nkt. 50. $ (10) bekezd6se osszhangban van
az Nit. 27. $-val, 6s a bekezd6s fogalomhasznillatib6l egy6rtelmrien lehet kcivetkeztetni a
nemzetis6gr onkorm6nyzatokkoznevel6ssel kapcsolatos iigyekben biztositott egvet6rt6si 1og6,ra.
F,zzel szemben az alacsonyabb szintri EN{MI rendelet 24. 5\-a, valamint az Njt. egyet6rt6si
jog biztositS,s6val kapcsolatos rendelkez6se kozcitt jelent6s ellentmond6s fedezhet6 fel.

aliltimasztdsak6nt el6szor cllszeiS 6ttekrnteni a felv6teli ktizetek
meghatirozhshta vonatkoz6 eljhths r6szleteit szabiiyz6 EMMI rendelet 24. $-6t, amely
2017. jantht l-i6t6l hatilyos.
A rendelet 24. $ (1) bekezd6se szerint a felv6teli korzetek meg6llapit6s6hoz ^
megyesz6khely szerinti ifuthsi hivatal minden 6v okt6ber utols6 napihig beszerzi az
iilet6kess6gi teriilet6n tal6lhat6 telepiil6si onkorm6nyzatok v6lem6ny6t, amely taftalmazz.a a
telepiil6s legyz6j6nek nyilvintartisiban szerepl6, a teleptl6sen lak6hellyel, ennek hr6ry6ban
tart6zkod6si hellyel rendelkez6 h6tr6nyos helyzetri, 6hal6nos iskoliba jir6 gyermekek l6tsz6mit

Ennek

int6zm6nyi 6s tagrnt6zm6ny,i bont6sban.
A 24. S (1) bekezd6se azt is rcigziti, hogy a megyesz6khely szerinti jhthsi hivatal ianwht
15-ig t6i6kozt^tia a telepiil6si onkormdnyzatokat, az illet6kess6gi tertilet6n mrikod6 iltaldnos
iskolikat, az rllet6kes tankenileti kozpontokat, r.alamint az Nkt. 50. S (10) bekezd6se szednti
esetben a nemzetis6gi tinkormhnyzatot a kiieltilt k<irzetek tervezet6r6l.

l0

A 21. \\ (1a) bckezd6se szerint a teleptl6si onkorm6nyzat a v6lem6n,v6r6l, a tankertileti
ktrzpont, valamint az Nkt. 50. \ (10) bekezd6se szerinti esetben a nemzetisegi onkorm6rryzat az
egr-et6rt6ser6l vagv korzethatar modosit6sit kezdem6nvez6 jal,aslatir6l februir 15. napiiig
thiCkoztatia a megyesz6khely szerinti ihrhsi hivatalt.
A 21. !\ (1b) bekezd6se alapiin a megvesz6khelv szennu iitisi hivatal az (1,a) bekezd6s
szerinti r-elem6nr' 6s egvetertes figvelembevetel6vel kiiekilt ktirzetekr6l februir utols6 napihig
tii6koztatja a tclcpiil6si tinkormdnyzatokat, az illet6kess6gi teriilet6n mfikod6 6ltal6nos iskolikat,
a tankeriilcti kozpontokat, valamint az Nkt. 50. S (10) bekezd6se szerinti esetben a

nemzetisegi <inkotminyzatot. Egyet6rt6s hi6nyhbrn vagy ktirzethatir-m6dositist
kezdem6nyez6 iavaslatt6tel eset6n a megTesz6khely szerinti jhrhsi hivatal a tankeriileti
ktizponttal tdrt6nt egyeztet6st ktivet6en jel<ili ki a felv6teli k<irzeteket februfr utols6
napi6ig. Amennyiben Lz eg'yeztet6s nem vezetett eredm6nyre, igt; az 6nntett korzet
y()natkoz6s6ban adott v6lem6nr,ekr6l 6s oktat6.sszen,ez6.si adatokr6l az illet6kes tankertileti
k<izpont r6szletes, irisbeli thi€koztathst ad februir utols6 napihig az oktaths6rt felel6s
minisztet r6sz6te az Nkt. 50. \

(B) bekezd6se szerinti dcint6s meghozatalilhoz.
2'1. \ bekczd6sei pont()san meg;hatirozzik az egyes hat6sdgok, szen ek feladatait 6s
kapcsol<id6 elj6r6si hat6rid6ket is.

A

a

,\z

I'IN{N{I rendelet 24. \ (1a) bekezd6se precizen rogzia, hogy az Nkt. 50. S (10)
bekczd6se szerinti esctben a nemzetis6gi onkorm6nyzatnak az egvet1rt6s6rtil vagv kcirzethatdr
m6dosit6s6t kezdem6nvez<i javaslatirol meddig kell tiljlkoztatria a megt,eszekhely szerinti j6r6si
hivatalt. A ,,februir 15. nryifiig thi6koztatja" kifejez6s, nem utal azonban
a
^tt^
lehet6s6gte, meh.et az Njt. 27. \-a biztosit, azaz,hogv a nyilatkozatt6telre vonatkoz6 hrthrid1
- birmelr' 6tdekeltnek a mdsik fllhez tntlzett nylatkozata alapjin - egy alkalommal, tovibbi 30
nappal meghosszabbithat6. Az EMMI rendelet 24. $-a vonatkozilsiban
egyet6.tt6si jog

^zspecialisnak a
gyakorlisira vonatkoz6 hathridf semmik6ppen nem tekinthet6 lex
felv6teli kcirzetek kifel6l6se thrgyhban, az Nit. 27. $-a ugyanis abszohit 6rv6nnyel
hathrozza meg a kdznevel6si tigyekben az egyet6rtesi jog gyakoiirshta vonatkoz6
szabhlyokrt, azok al6l nem enged mis iogszabhly r6.sz6.re elt6r6st.

ki

Nlindezekre Ftgr-elemmel,ha azt feltltelezziJlk, hogv a ,,tijekoztatia" l<rfe1ez6.s nem zirhatya
az cgletertesi jog gr-akorlis6ra \-onatkoz6 Njt.-ben szabilr-ozott hat6,rid6 hosszabbit6sinak

lehetiisegct, akkor
lehctctlcnne.

az FININII rendelet 2,1. \-ban meghatirozott hat6rid5k

betart6sa r.6li.k

Ha a nemzeusegi rjnkorm6nvzat ugvanis k6ri a 30 napos hat6rid6 hosszabbit6s6t, akkor
csak mdrcius 15-ig kotelcs a nr.ilatkozatt6telre. Erre egr'6bk6nt t6nvlegesen sztiks6g lehet, ha a
nemzetis6gi onkormdnvz t a korz.ethatir m6dosit6s6t kezdem6nvez6 iavaslata el6tt tijlk<>zodni
szeretne a iavaslatiban szcrepl6 fclveteli kcirzetek nemzetis6gi kozoss6geinek, csal6diainak az
igenvet6l.

A 30 napos hosszabbitis eset6n mir nem teliesithet6 a 24. $-ban meghatirozott,
februdr v6g6ig el6irt tdbbi feladat 6s hatirid6 sem, hiszen mdrcius ll-ig az sem felt6tlentil
dedil ki, hogy a nemzetis6gi <inkormhnyzat egyet6ft-e a ifuhsi hivatal tervezet6vel, vagy
pedig a ktirzethatir m6dosithsht kezdem6nyezi. I\{6rcrus 15-ig tehdt a tankertleti kozponttal
tort6nli egvcztetes is aggilyos, hiszen m6g nem ismert az egyeztetl.s tdrgya. Febtu6r v6g6ig
Iegfel)ebb annvi ielezhet6 a miniszt6dum szim6ra, hogy m6g nem z6ruk le az egyeztet6si
folyamat, ncm ielenthct6 kl azonban, hogy nem volt eredmlnyes az egyeztet6si folvamat, mivel
erre \-()natkoz6an m6g nem rendelkeznek inform6ci6val.
Ha pedig a nemzetis6gi onkormanyzat m6rcius 15-6t kor.et6en olyan k6rzethatir
m6dositci iavaslattal 6ll el6, amelvet a jlrisi hir-atal 6s a tankeriileti kozponr nem tdmogar, 6s a
iir6si hivatal kiieltrlt korzeteivel a nemzetis6gi onkorm6nyzat \-6gril a kozotttik folyo egyeztet6s
ellen6re sem 6rt egvet, akkor a iansi hivatal 6rdekelt hat6s6gkent koteles kezdem6ny ezni az
eplvctert6si nvilatk<>zat podis6t a nemzetis6gi cinkorm6nr.zat sz6khelve szednt illet6kes
kozigazgat6si 6s munkatigr,i bir6signil, amelv 30 napon beliil dont nemperes elj6r6,s keret6ben.

ll

F,z6ltal a hatind6, az el(5zetes egveztet6st is belesz6min'a mrnimum 30-40 nappal
ism6telten kltol6dhat. Megit6l6siink szerint agghlyos a szabhlyozhs abb6l a szempontb6l,
hogy a fentiekben r6szletezett ll,athid6 csirszisok eset6n az illet6kes hat6s6gnak 6s

tankeriileti ktizpontnak hogyan kellene 6rtelrneznie az EMMI rendelet 24. $-ban

meghatdro zott h^tatid6ket, feladatokat.
Az Emberi Er6for6sok Miniszt6riuma egv6rtelmiien leszogezte a megkeres6stnkre adott
v6lem6ny6ben, hogv a jelenlegi 1og szab6lyoz6.s a kotelez6 felv6teli korzetek tekrntet6ben
megfelel6, az Nkt., az Njt. 6s az EMMI rendelet vonatkoz6 szabillyat osszhangban l.annak,
m6dosit6st ezzel osszefteg6sben nem tart szuks6gesnek.
Az oktat6s6rt felel5s illamtttkfu v6lem6nye szerint az ENTMI rendelet ni 24. \-a 6pp azt
hivatott biztositani, hogy a korzethatir kijelol6s6nek folvamat6ban felmeriil6
v6lem6nykrilonbs6gek, kiilonos tekiritettel az 6dntett tankeriiletr kozpont ellenv6lem6ny6re,
felold6sra keriiljenek. A nemzetis6gi onkotminyzatok egyet nem 6rt6se eset6n az Njt. r6szletesen
szabLlyozza, hogy az elj6r6,snak mrk6nt kell tort6nnie, kordbban p6ld6ul a tankertleti kozponttal
val6 egyeztet6s menete nem volt tlyen pontosan szab|lyozva.
A Szeksz6tdt Jir6,si Hivatal vissz6ss6got eredm6nyez6 ellirisa azonban azt jelzi, hogv a
szabLlyozS"sban a hat6rid5k 6rtelmez6se mellett egy misrk probl6ma is felmerilt. A konkret
esetb6l az derik ki, hogy a jogalkalmaz6 szervek az EN{NII rendelet 24. \-6t a gvakorlatban
m6sk6pp 6rtelmezt6k 6s alkalmaztik, mrnt ahogvan a szaktirca. A miniszt6tium v6lem6n\.e szelint
az Nkt. 50. $ (10) bekezd6s6ben foglaltaknak megfelel5en a jdr6,sihtvatalnak lehet6s6ge lettl.olna
az lintett nemzetis6gi onkorm6nyzat egyet6rt6s6nek a bek6r6s6re es ehhez kapcsol6d6an
egvet6tt6s hi|nyiban a dont6s-el5k6szit6s sor6n a Njt.-ben leirtak alkalmazl,slra.
A Tolna N{egyei I(orm6nyhir,,atal 6s a Szeksz6rdi Jir6,si Hivatal az EMMI tendelet 24. $

(1b) bekezd6s6nek misodik mondatit sz6 szerint 6rtelmezte: ,,EgStetdrtis hiinyiban ugl
ki)rrythatdr-mtidoitdsl keidemdrye1f jauas/attdte/ eylin a negyes1dkhe/1 tryinti jdrdsi hivatal a tankerli/e/i
ki)i)lnttal liirtdnt egye{etist ktiaetden.jeldli ki aJiludte/i kdrykket.librudr atolsd na/>jntg. "A konkr6t [g],b"r.
teh6t fel sem meriilt annak a lehet6s6ge, hogv az egvet6rt6s hi6nydt a nemzetis6gi onkorminvzat
eset6ben az Njt. tendelkez6sei szerint oldi6k fel. Egyeztet6s alatt kizfu6lagosafl azt 6rtett6k,
hogy a Szekszdrdi lfirhsi Hivatalnak egyeztetnie kell a Szekszirdi Tankerileti
Ktizponttal, majd ezt kovet6en febru6r utols6 rup16ig kijelolni a feh,6teh korzeteket. Ii6rd6s az
is, a nemzens6gi onkormilnyzat egvet6rt6s6nek hi6ny6ban az Njt 27. i\-ban szabilyozott eljir6"s
ail<almazi.sa eset6ben, hogv lehetne betartani. az EN{NII rendelet 24. $ (1b) bekezd6s6ben el5irt
febru6r r,6gi hat6rid5t, hiszen az egyet6rt6si nyilatkozat p6tl6sir6l a nemzetis6gi 6nkormanyzat
sz6khelye szerint illet6kes kozigazgatisi 6s munkatgyi bir6s6g nemperes elj6rdsban harmi.nc

beltl dont.
86r a mrrusztlrium azt jelezte, hogy hasonl6 probl6m6val nem fordultak hozz6juk, nem
rendelkeziink alra voflztkoz6^n inform6ci6val, hogy mds jdrlsi hivatalok hogyan 6rtelmezt6k 6s
napon

alkalmaztik a lelzett szakaszt.
Osszess6gben tz hllapithatl meg, hogy nemzeus6gi onkorm6nvzatok korzethatirok
krjelol6s6re vonatkoz6 egyet6rt6si jog6nak gyakorl6s6val osszeftgg6sben az Nkt. 6s Nit.
rendelkez6sei egym6sra tekintettel, egym6ssal osszhangban lrtelmezhet5k 6s alkalmazhat6k. A
iog6rtelmez6si 6s iogalkalmazdsi probl6rnhk az EMMI rendelet 24. $-val dsszeftigg6sben
EMMI rendelet 24. S (1b)
meriiltek fel, ez a szakasz ugyanis nincs <isszhangb^n ^z
bekezd6se mdsodik mondatdnak megfogalrnazhsa miatt, illetve a }:,athridSk okhn - az

Nit. 27. $-ban fi)gzitett

egyet6rt6si iogra vonatkoz6 szabhlyozhssal. Tov6bbra is
sztiks6gesnek tartjuk az lrtntett jogszab6lyok cisszehangolisa 6rdek6ben az alacsonl,abb szintri
EMMI rendelet vonatkoz6 rendelkez6s6nek pontosit6s6t, m6dosit6sit.

t2

Mindezekte tekintettel megillapitiuk, hogy a panasziryben kifog6solt 6s a
jelent6stinkben t6szletesen kifeitett az EMMI rendelet 24. $-6nak gyakorlati
v6grehaitisival kapcsolatos - hidnyossigok 6s 6telmez6si neh6zs6gek a nemzetis6gi
jogok, valamint a ioghlbmisirg elv6b6l levezethet6 jogbiztonsrig ktivetelm6nye
s6relm6nek ktizvetlen vesz6ly6vel jhr6 vissziss6got id6znek e16.
A ielent6siinkben foglaltakkal osszefugg6sben, ktlonos figvelemmel a )og7 szab6lyoz6,s
m6dosit6s6t erintti rnegilTapitl,sainkra - a kor6bbi jelent6seinkhez hasonl6an - fontosnak tartjuk,
ho$- az Otsziggyiil6s Magyamszhgi nemzetis6gek bizottshgdnak Ktiznevel6si 6s
kultutilis albizotts6ga krizvetit6s6vel, ktizremiik<id6s6vel egyeztet6sekre keriilidn sor a
rnagyarlrszhgi nemzetis6gi k<iz<iss6geket k6pvisel6 sz6sz6l6kkal 6s az orszdgos
nemzetis 6gi rinkorm hnyzatok vezet6ivel is.

Az Orsz6ggyiil6s Magyarorszhgi nemzetis6gek bizottshghnak K<iznevel6si 6s
kulturdlis albizottsfga folyamatosan figyelemmel kis6ri ahazai nemzetis6gi kozoss6geket 6nnt6
nevel6s-oktat6sra r.onatkoz6 szabilyozAst, 6s sziiks6g szerinti annak m6dosit6s6t is kezdem6rvezt.
,\ feladatkore alapjin tehit az albizotts6g tev6kenys6g6hez is kapcsol6dik a felv6teli korzetek

rneghatirozi,sira vonatkoz6 dtint6s-el6k6szit6st 6rint6 szab6lyoz6si, illerr.e logalkalmazi,si

kerd6sktir 6ttekint6se, megr,-itat6sa.

Int6zked6s
1. A fcltirt vissz6ssdg megsziintet6se es megel6z6se erdek6ben felk6rjtik a Szeksz6rdr
lar6,sr Hivatal vezet616t, hogv a tovibbiakban a felv6teli kdrzetek meg6llapithshta vonatkoz6
d<intds-el5k6szit6s sotin - a nelarzets6gi tinkotmhnyzatok egyet6rt6s6nek hihnyhban - az
Njt. 27. $-ban ielzett rendelkez6s figyelembev6tel6vel jirfon el.

2. A feltirrt visszdss hg megsziintet6se 6rdek6ben javasoliuk az Orczhggyiil6s
Magyarorszhginernzetis6gek bizottshga Kdznevel6si 6s kulturhlis albizottsfginak, hogy:
a hazar nemzeus6gi kozoss6gek szoszolor 6.s az orszi,gos nemzetis6gi onkormdnyzatok
6ltal deleg6lt k6pvisel6k, illetr,'e szak6rt6k kozremrikod6s6vel - bevonva az Emberi Er5forrdsok
Nliniszt6riumat - tekintse 6t a jelent6srinkben fehirt, a felv6teli kdrzetek megdllapithshta
vonatkoz6 dtint6s-el6k6szit6s sor6n tap^szta,lhat6, az EMMI rendelet 24. $-a 6s az Njt.
27. $-a ktiz<itti szabhlyozhsi 6s jogalkalrnazhsi hidnyossdgokat, 6s azokhoz kapcsol6d6an
szakmai megg1,6z6d6se alapjhn alakitsa ki az illlilspontjdt 6s javaslatdt.
Az Ajbt.37. $-a alapiin felk6ritik az emberi er6forrdsok minisztet6t, hogy:
tekintse 6,t a ielent6stnkben felvetett a felv6teli korzetek megilllapitS,sdra vonatkoz6
dcrnt6s-el5k6szit6s sorin tapasztalhat6, az EN{MI rendelet 24. $-a 6s az Njt. 27. \-a kozotti
szab6lvoz6,si es jogalkalmazisi hi6nyoss6gokat 6s fontolia meg
- az Orsz|,ggvfil6s N{agyarorszig|
nemzetis6gek bizotts6ga I(oznevel6si 6s kultur6hs albizotts6,g6nak szakmai 6ll6spontja 6s javaslata
alapiin - a sziiks6ges jogszabily-m6dosit6sok el6k6szit6s6nek, illetve a iogalkalmazhst
segit6 int6zked6sek megt6tel6nek a kezdem6nyez6s6t.
3.

Budapest, 2018.
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