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MELLÉKLETEK 
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STATISZTIKÁK 

 

Hivatalunk 2002-ben összesen 711 ügyet vizsgált meg. A következő oldalakon 

különböző szempontok alapján készített kimutatásainkat tekinthetik meg. 
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AZ OKTATÁS MELY TERÜLETÉRŐL ÉRKEZETT A PANASZ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%

35%

5%
10%

közoktatás

felsőoktatás

szakképzés

egyéb

353

252

34

72

közoktatás

felsőoktatás

szakképzés

egyéb
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KI NYÚJTOTTA BE A PANASZT? 

 

 

 

 

 

 

 
* szülői szervezet, diákönkormányzat, nevelőtestület, iskolaszék, hallgatói önkormányzat stb. 

 

megjegyzés: Hat ügyünkben hivatalból indítottunk vizsgálatot. 

28%

38%

20%

2%

1%

11%

szülő

tanuló/hallgató

pedagógus/intézmény-

vezető/oktató

oktatási szereplők

közössége*

fenntartó

egyéb

196

269

141

15
4

80

szülő

tanuló/hallgató

pedagógus/intézmény-

vezető/oktató

oktatási szereplők

közössége*

fenntartó

egyéb
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HOGYAN ÉRKEZETT HOZZÁNK A PANASZ? 

 

 

 

 

 

 

 
* Itt azokat az ügyeket szerepeltettük, amelyekben a beadványozó személyesen is előadta 

panaszát. 

 

megjegyzés: Hat ügyünkben hivatalból indítottunk vizsgálatot. 

48%

50%

2%

postai úton, faxon

elektronikus formában

személyesen*

341 353

11

postai úton, faxon

elektronikus formában

személyesen*
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ÁLLÁSFOGLALÁSOK ÉS VIZSGÁLAT ALAPJÁN TETT INTÉZKEDÉSEK* 
 

 

 

 

* Egy-egy ügyben több intézkedés is született. 

334

175

83

33 39

2

84

állásfoglalás

hatáskör hiányában

elutasítva

jogsérelem hiánya,

csekély jelentőségű

jogsérelem
saját hatáskörben

orvosolt jogsérelem

kezdeményezés

ajánlás

folyamatban lévő ügy



 80 

AZ OKTATÁSI JOGOK BIZTOSÁNAK MUNKATÁRSAI  

A 2002. ÉVBEN 

 

Dr. Balabán Zsuzsa 

Dér Csilla 

Dr. Egervári Krisztina 

Majorosné Papinot Tünde 

Dr. Németh Lajos 

Dr. Őri Magdolna 

Dr. Somody Bernadette 

Dr. Viszokai Beáta 
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ESEMÉNYNAPTÁR 

 

ELŐADÁSOK, KONFERENCIÁK 
2002. 

 
január 17., Budapest 

„A más fogyatékosság kategória alkalmazása a közoktatás szabályozásában és 

gyakorlatában” című országos kutatás bemutatásán és fórumán vett részt Aáry-

Tamás Lajos. 

 

január 25–26., Tata 

Az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala és a Közéletre Nevelésért Alapítvány 

együttműködésében került sor a „Civil szféra és a közoktatás” című 

konferenciára. 

 

március 1., Csillebérc 

A „Demokrácia a középiskolában” című országos konferencián az oktatási jogok 

biztosa „Mit jelent a demokrácia a középiskolában?” címmel tartott előadást. 

 

március 21., Kolozsvár 

A Sapientia Jog- és Közgazdaságtudományi Szakkollégium és a Jurátus Kör 

közös rendezésében Aáry-Tamás Lajos „Az ombudsmani hivatal működése 

Magyarországon” címmel tartott előadást. 

 

március 25., Marosvásárhely 

Aáry-Tamás Lajos előadást tartott a Bolyai Farkas Líceumban a diákjogok 

érvényesüléséről. 

 

április 8., Székesfehérvár 

Az oktatási jogok biztosa az oktatási konfliktusokról tartott előadást a Teleki 

Blanka Gimnázium diákjainak és tanárainak. 

 

április 15., Pécs 

A Pécsi Pedagógiai Napok keretében Aáry-Tamás Lajos tartott előadást. 

 

április 18., Budapest 

Dr. Viszokai Beáta a Budapest Főváros Önkormányzatának Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálata meghívására a Budapesti Pedagógiai Napok 

keretében megrendezésre kerülő Gyermekvédelmi Napon tartott előadást „A 

konfliktuskezelés szerepe a közoktatási intézményekben” címmel. 

 

április 24., Zalaegerszeg 

Dr. Őri Magdolna kollégiumvezetőknek és fenntartóknak tartott előadást a 

kollégiummal kapcsolatos jogsértésekről, a kérdések jogszabályi hátteréről. 
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április 29., Budapest 

Aáry-Tamás Lajos a Civitas Egyesület meghívására az Újvárosháza 

dísztermében a „Polgár a demokráciában” országos középiskola verseny 

döntőjének zsűritagja volt. 

 

április 30., Budapest 

A VI. Közoktatási vezetésfejlesztési és vezetőképzési konferencián „A 

pedagógusmunkával kapcsolatos konfliktusok és ezek kezelése” címmel tartott 

előadást az oktatási jogok biztosa. 

 

május 17., Hódmezővásárhely 

A Városi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat meghívására dr. Viszokai Beáta 

„Jogsérelmek és jogorvoslati lehetőségek a közoktatásban” címmel előadást 

tartott. 

 

május 21–24., Krakkó 

A VI. Európai Ombudsman Konferencián vett részt Aáry-Tamás Lajos és dr. 

Somody Bernadette. 

 

június 1., Mártély 

„Az értelem és érzelem kettős szorításában” alcímű Általános Iskolai 

Diákönkormányzatok Országos Találkozóján dr. Viszokai Beáta bemutatta az 

Oktatási Jogok Biztosa Hivatalának tevékenységét. 

 

június 19., Budapest 

Az oktatási jogok biztosa sajtótájékoztatón mutatta be 2001. évi tevékenységéről 

szóló beszámolóját. 

Aáry-Tamás Lajos részt vett az Országgyűlés Oktatási és Tudományos 

Bizottságának ülésén, ahol beszámolt hároméves tevékenységéről. 

 

július 31–augusztus 7., Sziget Fesztivál 

Az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala jelen volt a Civil faluban, ahol saját 

sátorban az alábbi programokkal várta az érdeklődőket: 

július 31. 

Aáry-Tamás Lajos és Szakál Tibor, a Teleház Szövetség főtitkára 

együttműködési megállapodást írt alá. 

 

augusztus 1. 

A Kurt Lewin Alapítvány roma page programjának bemutatására került 

sor. 

 

augusztus 2. 

Fogyatékossággal élők különböző szórakozási és sportolási eszközeit lehetett 

kipróbálni, szakemberek részvételével. 

 

augusztus 3. 

A panaszkezelő technikákat összegyűjtő szakmai kötet kiadásáról 

beszélgettek a résztvevők. 
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augusztus 5. 

A hivatal rajzversenyt szervezett, amelynek témája a Sziget Fesztivál volt. 

 

augusztus 27., Sajóvámos 

A Művelődési Házban tartott előadást az oktatási jogok biztosa a régió 

pedagógusai számára az iskolai konfliktusokról. 

 

szeptember 17., Encs, Diákotthon 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalának Oktatási és 

Művelődési Főosztálya meghívására Aáry-Tamás Lajos előadást tartott az 

önkormányzat fenntartásában lévő oktatási intézmények vezetői számára 

rendezett igazgatói értekezleten „Gyakorlati tapasztalatok az oktatási jogok 

érvényesülésében. Esetelemzések” témában. 

 

szeptember 19., Soroksár 

A Páneurópa Általános Iskola és a Magyar Páneurópa Unió Dél-pesti Regionális 

Szervezete „Az ezredforduló oktatása” című regionális konferenciáján az oktatási 

jogok biztosa az oktatási intézményekben dolgozókat megillető jogok és az 

elsősorban felnőtt-felnőtt konfliktusok jogorvoslati lehetőségeiről tartott előadást. 

 

október 10., Alsózsolca 

Aáry-Tamás Lajos a Pedagógus Szakszervezet felkérésére előadást tartott „Az 

oktatás szereplőinek jogai, kötelességei, az együttműködés lehetőségei a ma 

iskolájában” címmel. 

 

október 29., Tatabánya 

A Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálata meghívására a Gyermek és Ifjúságvédelmi Konferencián az oktatási 

jogok biztosa bemutatta beszámolóját. 

 

november 14., Budapest 

A Kőbányai Pedagógiai Kabinet meghívására Aáry-Tamás Lajos előadást tartott 

a pedagógusok jogainak érvényesüléséről. 

 

december 5., Szolnok 

A VI. Gyermekvédelmi Szakmai Fórumon Aáry-Tamás Lajos előadást tartott 

„Közoktatás és gyermekvédelem” címmel. Dr. Viszokai Beáta a „Jogok 

érvényesülése az oktatási jogok biztosához érkezett esetek tükrében” szekció 

moderátora volt. 

 

SZAKMAI FÓRUMOK, NYÍLT PANASZNAPOK 
2002. 

 
november 6–7., Kalocsa 

november 27–28., Sopron 
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A BESZÁMOLÓBAN SZEREPLŐ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 

(egy-egy jogszabály neve után, zárójelben feltüntettük  

a beszámolóban használt elnevezését) 

 

1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 

(Alkotmány) 

 

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

(Polgári Törvénykönyv) 

 

1987. évi XI. törvény a jogalkotásról 

 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

(közalkalmazotti törvény) 

 

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról 

(adatvédelmi törvény) 

 

1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 

(szakképzési törvény) 

 

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

(közoktatási törvény) 

 

1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról 

(felsőoktatási törvény) 

 

2001. évi XXXIX. törvény a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról 

 

2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről 

 

1979. évi 11. törvényerejű rendelet a büntetések és az intézkedések 

végrehajtásáról 

 

144/1996. (IX. 17.) Korm. rendelet az egyetemi és főiskolai hallgatók részére 

nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről 

 

97/2000. (VI. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézményekben a képesítési 

követelmények alapján folyó alapképzési szakokon a nyelvvizsgák letételéről 

 

120/2000. (VII. 7.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények képzési és 

fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról 
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269/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi 

eljárásainak általános szabályairól 

(felvételi rendelet) 

 

157/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet a külföldiek magyarországi és a magyarok 

külföldi felsőfokú tanulmányainak egyes kérdéseiről 

 

44/2002. (III. 21.) Korm. rendelet a testkulturális felsőoktatás alapképzési 

szakjainak képesítési követelményeiről 

 

51/2002. (III. 26.) Korm. rendelet az egyetemi és főiskolai hallgatók által 

fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre nyújtható egyes 

támogatásokról 

 

77/2002. (IV. 13.) Korm. rendelet a felsőoktatási alapképzési szakok képesítési 

követelményeinek kreditrendszerű képzéshez illeszkedő kiegészítéséről 

 

18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai 

és vizsgakövetelményeiről 

 

7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről 

 

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

 

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai 

szakszolgálatokról 

 

42/1999. (X. 13.) OM rendelet az Országos szakértői és Országos vizsgáztatási 

névjegyzékről és a szakértői tevékenységről 

 

12/2001. (IV. 28.) OM rendelet a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerről 

 

26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és 

eljárási rendjéről 

 

29/2002. (V. 17.) OM rendelet a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak 

folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről 
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TARTALOM 

 

BEVEZETŐ 

 

AZ OKTATÁS EGYES TERÜLETEI 

KÖZOKTATÁS 

A SZEMÉLYI SZABADSÁGJOGOK ÉRVÉNYESÜLÉSE 

AZ OKTATÁSSAL KÖZVETLENÜL ÖSSZEFÜGGŐ JOGOK 

ÉRVÉNYESÜLÉSE 

A tanszabadságból eredő jogok 

Értékelés, minősítés 

Mulasztás 

A tanuló fegyelmi felelőssége, fegyelmező intézkedések 

A tanulói jogviszony megszűnése 

Fenntartói irányítás 

A fogyatékossággal élő tanulók jogainak érvényesülése 

SZAKKÉPZÉS 

FELSŐOKTATÁS 

FELVÉTELI A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBE 

TANULMÁNYI ÉS VIZSGAÜGYEK 

A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK ÉS A 

RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK 

Államilag finanszírozott képzés 

Költségtérítés-fizetési kötelezettség, mentesség a költségtérítés-

fizetés alól 

Juttatások, kedvezmények 

Egy speciális juttatási forma: a kollégiumi ellátás 
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