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Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) az utób-
bi időben egyre növekvő számban találja szemben 
magát a hátrányos megkülönböztetés tilalma sérel-
mét felhívó olyan panaszokkal, amelyekben a kérel-
mezők egyebek között azt állítják, az őket ért jog-
sértésben döntő szerepe volt roma származásuknak. 
A hátrányos megkülönböztetés tilalma csak járulé-
kos jellegű jogként szerepel az Emberi jogok euró-
pai egyezményében (Egyezmény), amin változtatni 
próbál a diszkriminációtilalom teljes önállóságának 
megteremtésével az egyelőre meglehetősen mérsé-
kelt eredményeket felmutatni tudó, bár formálisan 
már 2005 áprilisa óta hatályban levő 12. kiegészí-
tő jegyzőkönyv. A járulékos jellegnek köszönhető-
en az esetjog áttanulmányozása alapján egyértelmű-
en megállapítható, mely cikkekkel összefüggésben 
fordul elő leggyakrabban, hogy a kérelmezők roma 
származásuk miatti diszkriminációt sérelmeznek. 
E cikkek között található az Egyezmény 2. (élet-
hez való jog), 3. (kínzás tilalma), 6. (tisztességes el-
járáshoz való jog) cikke, és az utóbbi időben egyre 
növekvő számban az első kiegészítő jegyzőkönyv 2. 
cikke (oktatáshoz való jog) is. Jóllehet régóta köztu-
domású volt, hogy a roma gyermekek iskolai oktatá-
sa elsősorban a tágan értelmezendő kelet-közép-eu-
rópai régióban nem minden feszültségtől mentes, a 
Nagykamara 2007. november 13-án kelt, a D. H. 
és mások kontra Csehország ügyben1 hozott ítéletéig 
egyetlen államot sem marasztaltak el ezzel össze-
függésben strasbourgban.

A D. H. és m ások kontr A 
CseHország ítélet

Az ügyben megállapított tényállás szerint 1996 és 
1999 között a csehországi ostravában a roma gyer-
mekek jelentős részét felzárkóztató iskolába sorol-
ták be. A kérelmezők által benyújtott, a kormány 
által sem vitatott statisztikai adatok szerint 1999-
ben a felzárkóztató iskolába járó gyermekek 56%-a 
volt roma, miközben a hagyományos általános isko-

lákba járók között a romák aránya csak 2,26%-volt. 
Továbbá amíg a nem roma diákok csupán 1,8%-a 
került felzárkóztató iskolákba, addig a roma diákok 
50,3%-a kényszerült ilyen intézményekbe. A kérel-
mezők érvelése szerint a cseh oktatási rendszer szeg-
regál, amennyiben léteznek a roma diákoknak úgy-
nevezett speciális iskolák, és léteznek a társadalom 
többsége számára fenntartott hagyományos általá-
nos iskolák. A felzárkóztató iskolákba részben szülői 
nyilatkozat, részben egy alkalmassági teszt eredmé-
nyei alapján kerültek a diákok, azonban a szülőket 
nem tájékoztatták megfelelően döntésük következ-
ményeiről, az alkalmassági teszt pedig nem vette fi-
gyelembe a roma gyermekek nevelési sajátosságait. 
A bemutatott gyakorlat a kérelmezők szerint meg-
alázó bánásmódnak, az oktatáshoz való jog sérel-
mének (amennyiben a gyermekek a későbbiekben 
is képtelenek betagozódni a hagyományos oktatási 
rendszerbe), valamint faji alapú hátrányos megkü-
lönböztetésnek minősül. Az ügyet vizsgáló cseh al-
kotmánybíróság úgy vélte, hogy a kérelmezők nem 
tudták valószínűsíteni állításaikat, így elutasította 
valamennyi kérelmet.

A panaszosok ezt követően fordultak az 
EJEB-hez: kérelmükben azt állították, hogy a cseh 
állam megsértette az oktatáshoz való jogukat a hát-
rányos megkülönböztetés tilalmával összefüggésben. 
Az ügyben először eljáró héttagú kamara következe-
tesen tartotta magát a bíróság korábbi esetjogához, 
nevezetesen, hogy semmi nem igazolja, hogy a spe-
ciális iskolákba irányítás a gyermekek etnikai szár-
mazása alapján történt volna, sőt kifejezetten jogsze-
rű célt szolgált, amennyiben a hátrányos adottságok-
kal rendelkező gyermekek felzárkóztatását célozta.2 
Az ügyben beavatkozóként fellépő nemzetközi em-
berijogvédő szervezetek (például az Interights vagy 
a Human Rights Watch) kivétel nélkül arra az állás-
pontra helyezkedtek, hogy az EJEB-nek meg kel-
lene fordítania a bizonyítási terhet közvetett diszk-
rimináció3 gyanúja esetén, és a kormánytól kellene 
elvárni annak bizonyítását, hogy az összehasonlítha-
tó helyzetben levő csoportok különböző hatást ered-
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ményező, de látszólag egységes kezelése nem valósí-
tott meg diszkriminációt.4 Úgyszintén beavatkozó-
ként lépett fel a Minority Rights Group International, 
a European Network against Racism és a European 
Roma Information Office. Ők egyebek mellett úgy 
érveltek, hogy a romákkal szembeni leggyakoribb 
megkülönböztetés, ha a roma gyermekeket mentá-
lis okokra hivatkozással felzárkóztató iskolákban ta-
níttatják minden egyéb indok nélkül.5

Miután a héttagú kamara a korábbi ítélkezé-
si gyakorlatnak megfelelően elutasította a kérelmet, 
a panaszosok a Nagykamarához fordultak, sikerrel. 
A Nagykamara ítéletében ugyanis gyökeresen szakí-
tott a bíróság addigi joggyakorlatával, és megállapí-
totta, hogy ha egy intézkedés vagy gyakorlat hatását 
kell megvizsgálni, akkor a megfelelő módszerekkel 
és alapossággal rögzített statisztikai adatok elégsé-
ges bizonyítékul szolgálhatnak az ügy eldöntéséhez.6 
A testület azonban azt is rögzítette, hogy ez termé-
szetesen nem azt jelenti, hogy közvetett diszkrimi-
nációt ne lehetne statisztikai adatok nélkül bizonyí-
tani.7 Ilyen esetekben a bizonyítási teher az állam-
ra száll: a kormánynak kell igazolnia, hogy a hatását 
tekintve megkülönböztető bánásmód valójában nem 
valósít meg diszkriminációt. Ennek többek között 
az is az oka, hogy a diszkrimináció bizonyítását a 
kérelmezőktől elvárni ilyen esetekben szinte lehetet-
len lenne.8 Ami a cseh kormány által benyújtott el-
lenérveket illeti, az EJEB elviekben elfogadta, hogy 
a felzárkóztató iskolák jogszerű célt szolgálnak, mi-
ként azt is, hogy a pszichológiai tesztek nem tar-
talmaznak faji előítéletet. Azonban a teszt elkészí-
tésekor nem vették figyelembe a roma gyermekek 
speciális adottságait, ami azt eredményezte, hogy 
átlagos, sőt átlagon felüli képességekkel rendelke-
ző roma gyerekek is felzárkóztató iskolákba kerül-
tek.9 Nyilvánvaló, hogy a felzárkóztató iskolák léte-
sítése csak mint átmeneti lehetőség fogadható el an-
nak érdekében, hogy a valóban rosszabb képességű 
tanulókat integrálni tudják a hagyományos iskolák-
ba. Ennek hiányában a speciális osztályok végered-
ményben minden esetben szegregációhoz vezetnek.10 
Mindezek alapján a bíróság megállapította: a kér-
déses cseh gyakorlat hatását tekintve diszkrimina-
tív az oktatáshoz való joggal összefüggésben. Fontos 
megjegyezni, hogy az EJEB ezen ítélete összhang-
ban van a rasszizmus és Intolerancia Elleni Euró-
pai Bizottság (ECrI) 10. számú, 2006. december 
15-én elfogadott általános ajánlásával, amely a rasz-
szizmus és faji megkülönböztetés elleni küzdelem-
ről szól az iskolai oktatásban.11 Eszerint például az 
ingyenes és minőségi oktatás biztosításához hozzá-
tartozik, hogy az államok programokat dolgozzanak 
ki annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a ki-

sebbséghez tartozó tanulók felülreprezentáltsága bi-
zonyos iskolákban.12 Ez a követelmény nyilvánvaló-
an nem teljesült ebben az ügyben.

Az ítélet érték elése

A D. H. és mások kontra Csehország ügyben az 
EJEB továbblépett az elhíresült Nachova és mások 
kontra Bulgária ügyben tett, eljárási alapon törté-
nő különbségtételt eredményező megközelítésén. 
A Nachova-ügyben ugyanis a bíróság Nagykama-
rája úgy foglalt állást, hogy a konkrét esetben nem 
használhatók fel az ügybe beavatkozó jogvédő szer-
vezetek azon jelentései, amelyek szerint a romákkal 
szemben Bulgáriában sok faji indíttatású erőszakos 
cselekményt követnek el, hiszen ezek csak általá-
nosságban tartalmaznak a diszkrimináció tilalmával 
kapcsolatos megállapításokat, a konkrét ügy vonat-
kozásában nem. Ugyanakkor, már csak a beavatko-
zó szervezetek állításai miatt is, a bolgár hatóságok-
nak még a szokásosnál is körültekintőbben kellett 
volna kivizsgálniuk az ügy esetleges rasszista motí-
vumait, amelynek az elmaradása már megvalósítja 
az élethez való jog és a hátrányos megkülönböztetés 
tilalma együttes sérelmét – de csak eljárási értelem-
ben.13 Bár kétségtelen tény, hogy a Nachova-ítélet 
akár úgy is értelmezhető, hogy végre faji alapú hát-
rányos megkülönböztetés esetén is hozott elmarasz-
taló ítéletet az EJEB, meglátásom szerint mégis sok-
kal helytállóbb több bírónak a Labita-ügyhöz fűzött 
különvéleménye, amely szerint a kizárólag eljárási 
szempontok alapján megállapított jogsértés kevésbé 
tűnik súlyosnak, mint egy anyagi jogi szempontok 
alapján kimondott jogsértés.14 Valóban, ez a megkö-
zelítés azt a látszatot is keltheti, hogy az elmarasztalt 
államokban nincs is igazán komoly probléma, kizá-
rólag kisebb eljárási hiányosságok miatt született el-
marasztaló ítélet, amelyet néhány intézkedéssel or-
vosolni lehet – miközben a probléma érdemi része, a 
faji alapú diszkrimináció léte, illetőleg annak esetle-
ges felszámolása sikkad el „csupán”.

Az anyagi és eljárási szempontból történő kü-
lönbségtétel lehetősége (az EJEB diszkriminációs 
ügyekben tapasztalható „cikkely alapú” megközelí-
tésének sajátosságaiból adódóan) kizárólag az élet-
hez való joggal, a kínzás tilalmával és a magán- és 
családi élet tiszteletben tartásához fűződő joggal 
összefüggésben áll fenn a bíróság számára, miköz-
ben az is kétségtelen tény, hogy a D. H.-ügyben sze-
replő cseh intézkedés szándékát tekintve nem volt 
bizonyíthatóan diszkriminatív. A közvetett diszkri-
mináció elfogadásával15 és az ezzel járó bizonyítási 
teher megfordításával az EJEB egy új, hatékony esz-
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közt vetett be a feltételezett diszkriminációs esetek 
vizsgálata során, ráadásul ezzel azt sugallta, hogy 
immáron az államoknak nemcsak az intézkedése-
ik szándékára, de annak hatására is különös gondot 
kell fordítaniuk.16 A Nachova-ítélettel összehason-
lítva látható, hogy a különböző emberijogvédő szer-
vezetek mindkét esetben egyértelműen jelezték a ro-
mákkal szembeni diszkriminációra utaló tendenciá-
kat, azonban az EJEB, következetesen, önmagában 
ezeket az adatokat egyik esetben sem fogadta el. Lé-
nyeges különbség azonban, hogy a statisztikai ada-
tokat mint lehetséges bizonyítékokat a D. H.-ügy-
ben az EJEB mégiscsak elfogadta, igaz, nem általá-
nosságban, hanem kizárólag a konkrét ügy tárgyával 
szoros összefüggésben.

A statisztikai adatok felhasználása azonban szá-
mos problémát vethet fel: kérdéses, mekkora min-
tavétel esetén tekinthető pontosnak egy statisztikai 
adathalmaz, miként az is, hogy milyen fokú statisz-
tikai mutató elegendő a jogilag szignifikáns eltérés 
megalapozásához, különös tekintettel a statiszti-
kai hibahatárok lehetőségére.17 E problémák ellené-
re a kellő körültekintéssel figyelembe vett statiszti-
kai adatok bizonyítékként való felhasználhatóságát 
elfogadhatónak tartom, lényegében abból a meg-
fontolásból, amit Morag Goodwin hangsúlyozott 
a D. H.-ügyhöz írt kommentárjában. Nevezete-
sen, ha az EJEB a konkrét ügyben nem engedélyez-
te volna a statisztikai adatok felhasználását, akkor az 
egyébként is Dávid és Góliát csatájához hasonlítha-
tó diszkriminációs ügyeket még azzal is nehezítet-
te volna, hogy Dávidnak hátra is kötözik a kezét.18 
Más nemzetközi és nemzeti intézmények gyakorla-
tában korántsem példa nélküli a statisztikai adatok 
elfogadása bizonyítékként: példaként említhető erre 
az Emberi Jogok Amerika-közi Bírósága19 vagy az 
Európai Bíróság20 éppúgy, mint egyes ENsz-intéz-
mények gyakorlata.21

A D. H.-ítélet utóélete

Az ügy tárgyalása után néhány hónappal az 
EJEB-nek módja nyílt arra, hogy értelmezze az ok-
tatással kapcsolatos diszkriminációs gyakorlatát. Az 
oršuš és mások kontra Horvátország ügyben22 ti-
zennégy általános iskolás roma gyermek fordult a bí-
rósághoz, azt állítva, hogy az Egyezménybe ütkö-
zik az a gyakorlat, mely szerint olyan osztályokban 
kellett tanulniuk, amelyekbe kizárólag roma diákok 
jártak. ráadásul ezekben az osztályokban a leadott 
tananyag mennyisége mintegy 30%-kal volt keve-
sebb a normál tantervű osztályokhoz képest, így a 
kérelmezők állításuk szerint behozhatatlan hátrányt 

szenvednek továbbtanulási esélyeik tekintetében is. 
Az érintett horvát megyében a 2000/01-es tanévben 
az összes diák 18%-a volt roma, miközben az érin-
tett településeken a roma diákok több mint 80%-a 
járt olyan osztályba, ahol csak roma diákok tanultak. 
érdekes, hogy az ECrI Horvátországgal kapcsola-
tos országjelentésében jelezte a roma diákok szegre-
gált oktatásával kapcsolatos problémákat,23 amelyek 
azonban, szemben a D. H.-ítélettel, nem jelentek 
meg az EJEB határozatában. A bíróság csak rész-
ben erősítette meg saját korábbi, a D. H.-ügyben ki-
alakított gyakorlatát, amikor a roma diákoknak az 
érintett térségben fennálló arányának alapulvételé-
vel elfogadta a statisztikai adatok bizonyítékként va-
ló felhasználhatóságát.24

Amíg a D. H.-ügyből következő módon tilos 
a faji alapon történő szegregációs oktatás, az or-
šuš-ügyből az következik, hogy elfogadható az az ál-
lami intézkedés, amely eredményét tekintve szegre-
gált oktatást valósít meg, amennyiben ennek objek-
tív és ésszerű magyarázata van. Az EJEB ilyennek 
ítélte meg a konkrét ügyben azt az indokot, hogy az 
osztályokba sorolás a horvát nyelv ismerete alapján 
történt, márpedig a nyelvet nem vagy kevésbé isme-
rő diákok esetében törvényszerűen kevésbé hatékony 
lesz az oktatás színvonala is. A bíróság hangsúlyozta, 
hogy az államok széles mérlegelési jogkörrel (margin 
of appreciation) rendelkeznek az oktatás során bizo-
nyos meghatározott célok (így például a felzárkózta-
tó iskolák létesítése) érdekében az osztályok össze-
tételének meghatározásakor. Márpedig amennyiben 
az osztályba sorolás alapja nem a faji származás, ha-
nem mondjuk az állam hivatalos nyelvének ismere-
te, úgy ez olyan jogszerű célnak minősül, amely nem 
valósít meg hátrányos megkülönböztetést.25

Ezt a különbségtételt a sampanis és mások kont-
ra Görögország ügyben26 hozott ítélet is teljes mér-
tékben alátámasztja. A tizenegy roma származású 
kérelmező azért fordult az EJEB-hez, mert meg-
látásuk szerint gyermekeik roma származásuk mi-
att nem tanulhattak a 2004/05-ös tanévben, majd 
ezt követően ugyanezen okból kerültek speciális, et-
nikailag szegregált osztályokba. A 2005/06-os tan-
év kezdetét követően ugyanis több szülő agresszíven 
követelte, hogy a roma gyermekeket távolítsák el az 
osztályból, olyannyira, hogy a rendőrségnek több al-
kalommal közbe kellett avatkoznia. Végül az érin-
tett szülők kérték, hogy gyermekeik biztonsága ér-
dekében helyezzék el őket egy külön épületben. Az 
EJEB megvalósultnak látta a faji diszkriminációt az 
oktatáshoz való joggal összefüggésben, figyelemmel 
a szülői tiltakozások nyilvánvalóan rasszista vonat-
kozásaira éppúgy, mint arra a tényre, hogy nem ha-
tározták meg egyértelműen a görög jogban a diákok 
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felzárkóztató osztályokba sorolásának feltételeit.27

Meglátásom szerint az EJEB a D. H.-ügyet kö-
vetően pontosította az oktatásban előforduló faji 
diszkrimináció megítélhetőségének feltételeit, egy-
értelművé téve, hogy bár az államoknak tág mérle-
gelési szabadságuk van az oktatás feltételeinek meg-
teremtése tekintetében, csak akkor fogadható el egy 
végeredményét tekintve megkérdőjelezhető intézke-
dés, ha azt egyértelműen egy jogszerű cél érdeké-
ben, azzal arányosan fogadta el az állam. Az EJEB 
ítélkezési gyakorlata során szemmel láthatóan az ok-
tatáshoz való joggal összefüggésben sem szakadt el 
az Egyezmény más cikkeivel kapcsolatosan kiala-
kult esetjogtól, így amennyiben a diszkrimináció 
gyanúját felvető eset olyan tényezőkkel összefüg-
gésben merült fel, melyben a bíróság szerint tágabb 
az államoknak biztosított mozgástér, nagy valószí-
nűséggel nem kerül sor az állam elmarasztalására. 
Fontosnak tartom azonban hangsúlyozni, hogy az 
oktatáshoz való jog területén a korábbiaknál is na-
gyobb szerepe van az Egyezmény élő dokumentum-
ként („living instrument”) való kezelésének, aminek 
a lényege, hogy az Egyezmény értelmezését mindig 
az adott kor sajátosságaihoz kell igazítani.28 éppen 
ezért ezen a területen könnyen elképzelhetőnek tar-
tom, hogy a bíróság Nagykamarája tovább pontosít-
hatja majd az oktatáshoz való joggal összefüggésben 
felmerülő diszkrimináció szempontjait az elkövet-
kező években.29

rom A Di á kok szegr egá lt 
oktAtásánA k k ér Dései 

m AgyA rországon

A D. H. és mások ügyben tapasztalt, a roma gye-
rekek sérelmére elkövetett, az oktatáshoz való jog-
gal összefüggő megkülönböztetés Magyarországon 
sem példa nélküli az elmúlt években. Így például 
jogerősen elmarasztalta a magyar bíróság a tisza-
vasvári általános iskolát fenntartó önkormányzatot, 
mert megsértette a felperesek személyhez fűződő jo-
gát azzal, hogy 1999. június 15-én külön ballagást 
szervezett tizenhárom roma tanuló számára, hiva-
talosan közegészségügyi okokból, a gyermekek te-
tűvel való fertőzöttsége miatt. A Legfelsőbb Bíróság 
szerint azonban egyes roma gyermekek esetenkénti 
fertőzöttsége nem indokolhatja a roma gyermekek 
számára szervezett külön ballagást, és a hátrányos 
megkülönböztetés megállapíthatósága szempontjá-
ból közömbös, hogy az iskola milyen indokkal hoz-
ta meg a kérdéses intézkedést.30 A magyar bíróság 
arra az álláspontra helyezkedett (meglátásom szerint 
helyesen), hogy nem szükséges a kétségkívül nehe-

zen bizonyítható diszkriminációs szándék igazolá-
sa a marasztaló ítélethez, elegendő, hogy a kérdéses 
intézkedés hatását tekintve nyilvánvalóan diszkri-
minatív volt. Ez a magyar bírósági gyakorlat lénye-
gét tekintve megfelel a strasbourgi bíróság vizsgálati 
módszerének, még a tekintetben is, hogy elviekben 
nem zárta ki az alperes önkormányzat védekezési le-
hetőségét a faji diszkrimináció gyanúja ellenére sem, 
csak a konkrét védekezést minősítette elfogadhatat-
lannak.

A strasbourgi bíróság előtt zajló D. H.-üggyel 
szinte párhuzamosan a hazai bíróságoknak (a Haj-
dú-Bihar megyei Bíróságnak,31 a Debreceni Íté-
lőtáblának,32 végül felülvizsgálati kérelem miatt a 
Legfelsőbb Bíróságnak33) a csehországihoz hason-
ló ügyben kellett állást foglalniuk az Esélyt a Hátrá-
nyos Helyzetű Gyermekeknek Alapítvány által Haj-
dúhadház város önkormányzata, valamint az önkor-
mányzat két általános iskolája ellen indított perben. 
Az irányadó tényállás szerint az egyik általános is-
kolában az oda járó diákok 54%-a volt roma szár-
mazású, azonban a legjobban felszerelt főépületben 
a romák aránya csak 28% volt, míg a kevésbé jól fel-
szerelt (így például tornateremmel, sportpályával, 
laptoppal, projektorral vagy éppen könyvtárral sem 
rendelkező) másik két épületben a roma diákok ará-
nya 86%, illetve 96% volt. Hasonló helyzet állt fönn 
a másik általános iskolában is, ahol a roma diákok 
aránya 32%-ot tett ki, azonban a legjobban felsze-
relt épületben csak a hallgatók 22%-a volt roma, míg 
a két kevésbé jól felszerelt épületben egyaránt a diá-
kok 100%-a. A felperes egyebek között annak meg-
állapítását kérte a bíróságtól, hogy az alperes mind-
két általános iskola vonatkozásában a roma gyereke-
ket a nem romáktól jogellenesen elkülöníti a kevésbé 
jól felszerelt épületekben, és közvetlenül hátrányo-
san megkülönbözteti őket, és kérte, hogy a bíróság 
kötelezze az alperes önkormányzatot a szegregált 
osztályok felszámolására.

A fenti statisztikai adatok alapján többé-kevésbé 
egyértelműnek tűnő ügyben az eljáró bíróságoknak 
azonban több problémával is szembesülniük kellett. 
A legelső kérdés az volt, milyen szempontok alap-
ján határozható meg egyáltalán, hogy ki tekinthe-
tő romának, illetőleg nem romának. A kézenfek-
vő megoldás ilyen esetben az érintettek nyilatkoza-
tának beszerzése lett volna, ez azonban jogszerűen 
nem lehetséges, hiszen a nemzeti és etnikai kisebb-
ségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 7. § 
(1) és (2) bekezdése értelmében senki sem kötelez-
hető nyilatkozatra valamely kisebbséghez való tar-
tozás kérdésében. éppen ezért a bíróság az ügyben 
eseti szakértőt rendelt ki, aki a bíróság által meg-
határozott módszerek alapján, legfeljebb 1%-os el-
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téréssel valósághűen rögzítette a ténylegesen roma 
etnikumhoz tartozó személyek számarányát, és az 
előterjesztett szakértői vélemény az anonimitásra te-
kintettel adatvédelmi szabályt sem sértett. Látható 
tehát, hogy az ügyben eljáró magyar bíróságok a D. 
H.-ügyben kifejtett strasbourgi bírósági gyakorlattal 
egyezően elfogadták a statisztikai adatokat mint le-
hetséges bizonyítékokat a faji diszkrimináció gyanú-
ját felvető ügyek esetében, ugyanakkor álláspontom 
szerint megkérdőjelezhető az anonimitásra hivatko-
zás abban az esetben, amikor a szakértői vélemény 
valamely oktatási épület diákjainak 100%-át sorolja 
a roma származásúak közé.

Mindkét általános iskola arra alapozta védekezé-
sét, hogy a diákok osztályba sorolásakor, illetve az 
egyes osztályok különböző épületekben történő el-
helyezésekor kizárólag szakmai szempontok ját-
szottak szerepet, az etnikai hovatartozás egyáltalán 
nem. Az iskolák védekezése szerint a kevésbé felsze-
relt épületekbe jellemzően azok a diákok kerültek, 
akiknek a szülei a cigány népismereti program sze-
rinti képzést választották, vagy akik rövidebb ide-
ig jártak óvodába, valamint akiknek a gyógypeda-
gógiai képzését a szakértői és rehabilitációs bizott-
ságok indokoltnak látták. Azt pedig, hogy éppen 
ezek az osztályok kerültek a kevésbé jól felszerelt 
épületekbe, részben a korábban kialakult gyakorlat-
tal, részben pedig azzal magyarázták, hogy a többi 
osztály megfelelő képzése speciális feltételeket igé-
nyelt, amelyet csak a legjobban felszerelt épület tu-
dott biztosítani (így például informatikai vagy éppen 
két tannyelvű oktatást). Lényegében hasonló érveket 
hozott fel a bepanaszolt cseh állam is a D. H. és má-
sok ügyben, hiszen ott a felzárkóztató iskolába tör-
ténő besorolás részben szülői nyilatkozatokon, rész-
ben pedig egy alkalmassági teszten alapult, azonban 
a hajdúhadházi esetben (szemben a csehországival) 
tudomásom szerint nem merült fel annak a gyanúja, 
hogy a szakértői bizottságok eljárásuk során ne vet-
ték volna figyelembe a roma gyermekek esetenként 
meglevő eltérő adottságait.

A magyar bíróságoknak azt kellett megvizsgálni-
uk, hogy történt-e hátrányos megkülönböztetés, il-
letőleg történt-e jogellenes elkülönítés (szegregáció) 
az említett hajdúhadházi iskolákban. Ami a köz-
vetlen hátrányos megkülönböztetés kérdését ille-
ti, ez a konkrét esetben akkor állhatott fenn elviek-
ben, ha valamely rendelkezés miatt a roma diákok 
(valós vagy vélt) faji hovatartozásuk miatt részesül-
tek kedvezőtlenebb bánásmódban, mint más, ve-
lük összehasonlítható helyzetben levő diákok.34 Az 
ügyben eljáró minden bírói fórum úgy ítélte meg, 
hogy az alperes iskolák magatartása közvetlen hát-
rányos megkülönböztetést valósított meg. Igaz, amíg 

a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság ítélete ezt kifejezet-
ten tartalmazza is,35 addig a Debreceni Ítélőtábla 
már csak annyit rögzített, hogy az alperesek „hát-
rányosan megkülönböztetik a cigány etnikumú ta-
nulókat”. Az ítélet indokolásából azonban vélemé-
nyem szerint egyértelmű, hogy a Debreceni Ítélő-
tábla is közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek 
minősítette az iskolák gyakorlatát, hiszen abban az 
szerepel, hogy az ítélőtábla „osztotta […] az elsőfo-
kú bíróságnak a hátrányos megkülönböztetés tényé-
vel kapcsolatos álláspontját”.

álláspontom szerint azonban a bíróságok fenti 
érvelése megkérdőjelezhető, és bár a konkrét eset-
ben kétségtelenül megfigyelhető a hátrányos meg-
különböztetés, azonban az sokkal inkább minősít-
hető közvetett, mintsem közvetlen diszkriminá-
ciónak. közvetett hátrányos megkülönböztetésről 
akkor beszélhetünk, ha egy rendelkezés látszólag 
megfelel az egyenlő bánásmód követelményének, 
azonban egyes személyeket vagy csoportokat lénye-
gesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe 
hoz, mint amelyben más, összehasonlítható helyzet-
ben levő személyek vagy csoportok voltak, vannak 
vagy lennének.36 Nem bizonyított, hogy az iskolák 
a gyermekek számára roma származásuk miatt biz-
tosítottak volna kedvezőtlenebb feltételeket, hiszen 
maguk a bíróságok is elfogadták az alperes iskolák 
által felhozott kimentési okokat valóságos oknak – 
csak éppen nem minősítették azokat olyan „tárgyi-
lagos mérlegelés szerinti ésszerű indoknak”, amely 
az egyenlő bánásmód megsértése alól mentesülést 
eredményezne. olyannyira igaz ez, hogy a Debre-
ceni Ítélőtábla kifejezetten rögzítette: „nem merült 
fel adat arra, hogy az alperesek intézkedéseket tet-
tek volna az egyes osztályok etnikai összetételének 
befolyásolására, meghatározták volna etnikai hova-
tartozás szerint a választható iskolákat, elutasítot-
ták volna a beiratkozni szándékozók jelentkezését 
stb.” Ugyanakkor a bizonyítékként elfogadható sta-
tisztikai adatok alapján kétségtelen, hogy az épü-
letek eltérő felszereltsége végeredményben lényege-
sen nagyobb arányban érintette hátrányosabban a 
roma, mint a nem roma diákokat – ami épp olyan 
közvetett diszkriminációt valósított meg, mint a 
cseh általános iskola gyakorlata a D. H.-ügyben. 
Márpedig a közvetlen és a közvetett diszkriminá-
ció között a legfőbb különbséget az jelenti, hogy 
közvetett diszkrimináció esetén némiképpen para-
dox módon elsősorban nem maga a hátrányos meg-
különböztetés bizonyítható, hanem csupán a hátrá-
nyos következmények és a csoportképző ismérvek 
közötti kapcsolat.37 Az egyenlő bánásmódról szóló 
törvény magyarázata egyébiránt kifejezetten rögzí-
ti, hogy a közvetett diszkrimináció hazai gyakor-
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lata elenyésző, azonban példa lehet erre az az ön-
kormányzati rendelet, amely a szociális segélyek el-
lentételezéseként jelzálog bejegyeztetését írta elő a 
segélyben részesített tulajdonában álló ingatlanra. 
Az intézkedés ez esetben is látszólag semleges volt, 
csakúgy, mint a konkrét perben szereplő általános 
iskolák esetében az osztályba, illetőleg oktatási épü-
letekbe sorolás szempontrendszere, azonban mind-
két esetben elsősorban a romákat sújtotta a hátrány: 
az általános iskolák esetében a statisztikai létszá-
mok alapján igazolható módon, az önkormányza-
ti rendelet esetében pedig azért, mert a szociális se-
gélyt elsősorban a roma lakosok vették igénybe, így 
ténylegesen elsősorban a romák házaira került jel-
zálogjog.38

A jogellenes elkülönítés (szegregáció) kérdésében 
az eljáró bíróságok egymásnak is ellentmondóan vé-
lekedtek, ezért is került az ügy végső soron a Leg-
felsőbb Bíróság elé. Jogellenes elkülönítésről általá-
ban akkor beszélhetünk, ha egyes személyeket vagy 
egy csoportot valamely (a konkrét esetben a felpe-
res kereseti kérelme szerint elsősorban faji hovatar-
tozási) okból vele összehasonlítható helyzetben levő 
más személyektől vagy csoportoktól elkülönítenek.39 
szociológiai értelemben szegregációnak nevezzük 
azt a jelenséget, amikor egy-egy településen belül a 
különböző társadalmi rétegek, etnikai csoportok la-
kóhelye, oktatása stb. erősen elkülönül egymástól.40 
Ebben az értelemben a szegregáció ellentéte a társa-
dalmi integráció, azaz a társadalom nem szakad szét 
egymástól szélsőségesen eltérő helyzetű osztályok-
ra, rétegekre, csoportokra. Jogi értelemben a szeg-
regáció abban tér el a közvetlen és közvetett hát-
rányos megkülönböztetéstől, hogy szegregáció ese-
tében nem a különféle jogi rendelkezések, hanem 
azoktól függetlenül a tényleges magatartások való-
sítják meg az elkülönítést.

A hátrányos megkülönböztetés és a szegregáció 
nem feltételezi egymást minden esetben: a hátrá-
nyos megkülönböztetés megvalósulhat egy csoport 
jogellenes elkülönítése nélkül is, míg az elkülönítés 
akkor is jogellenesnek tekinthető, ha egyébként az 
adott csoportot nem éri más hátrány. Az ügyben el-
ső fokon eljáró Hajdú-Bihar Megyei Bíróság ennek 
szellemében meglátásom szerint helyesen állapítot-
ta meg: az a tény, hogy a kevésbé jól felszerelt épüle-
tekben a roma diákok aránya kirívóan magas és ki-
rívóan eltérő volt a legjobban felszerelt épületben 
tapasztalható számarányokhoz képest, már önmagá-
ban is megalapozza az elkülönítés fennállását. Nem 
értek egyet a másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtáb-
la azon érvelésével, mely szerint azért nem valósult 
meg jogellenes elkülönítés, mert nem nyert egyér-
telmű bizonyítást, hogy az alperesek pontosan mi-

lyen magatartással vagy mulasztással követték vol-
na el a jogsértést, hiszen „a számadatok alakulását 
több tényező befolyásolhatja: a lakosság szóródása a 
településen belül, a szülők elhatározása, a beiratko-
zók fizikai és intellektuális adottságai, érdeklődése 
stb.”. A Legfelsőbb Bíróság véleményem szerint he-
lyesen vélekedett úgy, hogy a jogellenes elkülönítés 
megállapításához elegendő az alperes által végrehaj-
tott és szegregációt eredményező bármilyen maga-
tartás, márpedig az vitathatatlan, hogy az alperesek 
döntésén alapult az osztályszervezés szempontjai-
nak kialakítása éppúgy, mint az osztályok megha-
tározott épületekben való elhelyezése.41 Az egyen-
lő bánásmódról szóló törvény kommentárja is meg-
jegyzi, hogy a szegregáció egy állapot, amely egy 
magatartás (tevés, nem tevés vagy mulasztás) ered-
ményeképpen jön létre, függetlenül a magatartás 
célzatosságától, és nem feltétel az elkülönített cso-
porttal szembeni kedvezőtlen bánásmód sem, mert 
a szegregáció már önmagában hátrány.42 Márpedig 
a konkrét ügyben a statisztikai adatok alapján nyil-
vánvaló, hogy az elkülönítés megtörtént, még ak-
kor is, ha azt adott esetben nem kizárólag az isko-
la, hanem az osztályszervezés és a szülői döntések 
és egyéb külső körülmények együttes hatása valósí-
totta meg. Ebből következően az esetlegesen semle-
ges szándékú hajdúhadházi gyakorlat is megvalósí-
totta a jogellenes elkülönítést. Az Egyenlő Bánás-
mód Tanácsadó Testület is úgy foglalt állást, hogy 
adott esetben a szegregáció minden aktivitást nél-
külöző fenntartása is megalapozhatja a jogsértést,43 
ezért meglátásom szerint (az elsőfokú bíróság és a 
Legfelsőbb Bíróság álláspontjával egyezően) nem lé-
nyeges kérdés az, hogy miért alakult ki az iskolai 
szegregáció a konkrét ügyben.

A Legfelsőbb Bíróság jogerős ítélete rendkívül ér-
dekes abból a szempontból, hogy nem tűzött telje-
sítési határidőt a jogellenes elkülönítés miatti jog-
sértés abbahagyására, illetőleg az attól való eltiltásra 
vonatkozóan, „a kötelezettség természetéből adódó-
an ugyanis a jelen per keretein kívül eső szakmai 
szempontok alapján kialakított program végrehajtá-
sával lehet csak a jogsértő helyzetet megszüntetni”.44 
Azonban az ítélet további, sokkal inkább a polgá-
ri perjog, mintsem a diszkriminációtilalom körébe 
tartozó kérdéseket is felvet, nevezetesen, hogy in-
dítható-e újabb per ugyanezen iskolákkal szemben 
az egyenlő bánásmódról szóló törvény rendelkezé-
sei alapján, és ha igen, mikor: már akkor, ha csak 
részben is megváltozott a hallgatók összetétele, vagy 
csak ha teljesen „kicserélődtek” a diákok? és meg-
fordítva: meddig érezhetik magukat „biztonságban” 
az alperes iskolák egy újabb megalapozott bírósági 
eljárással szemben: hetekig, hónapokig, vagy eset-
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leg örök időkre? Más szavakkal: hogyan kell értel-
mezni ilyen esetben a polgári perrendtartásról szóló 
1952. évi III. törvény 130. § (1) bekezdés d) pontjá-
ban foglalt azon követelményt, mely szerint a bíró-
ság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül eluta-
sítja, ha megállapítható, hogy „a felek között ugyan-
abból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog 
iránt – akár ugyanazon bíróság, akár más bíróság 
előtt – a per már folyamatban van, vagy annak tár-
gyában már jogerős ítéletet hoztak”? Elképzelhető-
nek tartom, hogy belátható időn belül a Legfelsőbb 
Bíróságnak lehetősége nyílik ezen eljárásjogi kérdés 
megválaszolására, ami azonban egy új tanulmány 
központi témája lehet majd.

rendkívül összetett, számos jogi problémát vet 
fel végezetül a jászladányi iskola ügye néven ismert 
eset is. Az iskolások egyre nagyobb mértékű elván-
dorlása miatt a település vezetése 2000 novemberé-
ben elhatározta, hogy létrehozat egy amerikai ma-
gániskolát, ahova a „komolyan tanulni vágyó és a 
házirendet betartó” diákok évi 25-30 ezer forintos 
tandíj ellenében iratkozhattak be. Az önkormány-
zat bérbeadta az önkormányzati iskola újonnan épült 
szárnyát az alapítványi iskolának, amelyben a roma 
gyerekek aránya 10% körüli, míg a leromlott álla-
gú önkormányzati iskolában a roma gyerekek aránya 
80%-os volt.45 Tudomásom szerint jelenleg is folya-
matban van az a per, amelyben az Esélyt a Hátrá-
nyos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány és a Jászsági 
roma Polgárjogi szervezet Egyesület annak meg-
állapítását kérte a bíróságtól, hogy a jászladányi ön-
kormányzat gyakorlata szegregációt és közvetlen fa-
ji diszkriminációt valósított meg.46

Az itt bemutatott néhány esetből is látható, hogy 
Magyarországon is egyre súlyosabb problémát jelent 
a roma diákok oktatásban megvalósuló jogellenes 
elkülönítése, illetőleg hátrányos megkülönbözteté-
se. Az elmúlt években az egymástól függetlenül, de 
időben szinte párhuzamosan zajló D. H -ügy, illetve 
a hajdúhadházi diszkriminációs ügy egyaránt olyan 
horderejűnek tekinthető, amely kétségkívül a figye-
lem középpontjába helyezte a roma gyermekek okta-
tási körülményeinek vizsgálatát. Mind a hazai, mind 
pedig a strasbourgi bírói gyakorlat számára adott 
immáron az a viszonyítási pont, amelyet ugyan több 
tekintetben szükséges lehet az elkövetkező években 
pontosítani, de amelynek mentén a jövőben egyér-
telmű iránymutatás jelölhető ki a magyar és más eu-
rópai jogalkotó és jogalkalmazó szervek számára az 
oktatás, és azon belül a roma gyermekek oktatása 
területén megvalósítandó feladatok vonatkozásában. 
Annak vizsgálata, hogy a jogalkotó és jogalkalma-
zó szervek mennyire tudják ezen feladatukat teljesí-
teni, egy újabb írás tárgya lehet majd.
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