
AZ OKTATÁSI JOGOK BIZTOSÁNAK 
HATÁSKÖRE, ELJÁRÁSÁNAK FELTÉTELEI

Az oktatási szereplõk tájékoztatása érdekében kiemelkedõen fontos a hivatal
eljárásának ismertetése, ugyanis ennek ismeretében dönthetõ el, mikor tudunk
segíteni és milyen ügyekben, illetve melyek azok az esetek, amikor az oktatá-
si jogok biztosa nem tud segítséget nyújtani. Hivatalunk az oktatási jogok sé-
relme vagy annak közvetlen veszélye esetén járhat el. Eljárásunk szempontjá-
ból védett oktatási jogoknak kell tekinteni az oktatás valamely szereplõjét, így
a gyermeket, a tanulót, a hallgatót, a kutatót, a pedagógust, az oktatót, a szü-
lõt, valamint ezek közösségeit megilletõ azon jogokat, amelyeket számukra az
Alkotmány kulturális jogokat garantáló 70/F. §-a és 70/G. §-a, valamint a köz-
oktatásról, a felsõoktatásról és a szakképzésrõl szóló törvények biztosítanak.
Eljárást indíthatunk a fent megjelölt törvényekben biztosított jogok tartalmát
és garanciáit rögzítõ más jogszabályi rendelkezések megsértése, illetve annak
közvetlen veszélye miatt is.

A mûködésünkrõl szóló rendelet a vizsgálat megindításának két útját bizto-
sítja. Az eljárás indulhat egyrészt kérelemre, amikor a hozzánk forduló pana-
szos érintettsége is feltétele a vizsgálat megindításának, másrészt indulhat – a
rendeletben meghatározott feltételek megvalósulása esetén – hivatalból. A ké-
relmezõ érintettségének hiányában, vagyis ha nem az arra jogosult nyújtja be
a beadványt, nem folytathatunk vizsgálatot, a beadványt érdemi vizsgálat nél-
kül el kell utasítanunk. Hasonló módon járunk el akkor, ha névtelen beadvány
érkezik hivatalunkba, ebben az esetben ugyanis nem tudjuk megállapítani,
hogy a hozzánk forduló panaszos jogosultnak tekinthetõ-e. A mûködésünkrõl
szóló rendelet megerõsíti, hogy cselekvõképtelen és korlátozottan cselekvõké-
pes személy helyett annak törvényes képviselõje is fordulhat hivatalunkhoz.
Így például a közoktatásban biztosított tanulói jogok sérelme miatt szülõi pa-
naszok alapján is vizsgálatot indíthatunk, az egyetemi és fõiskolai hallgatókat
érintõ jogsérelmek esetében azonban a szülõi beadványokat nem fogadjuk el.
Amennyiben a nem jogosulttól származó panasz súlyos vagy az állampolgá-
rok nagyobb csoportját érintõ jogsérelemre, illetve annak közvetlen veszélyé-
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re hívja fel figyelmünket, lehetõségünk van – a kérelem elutasítása mellett – a
vizsgálatot hivatalból megindítani. 

Eljárásunk írásbeli beadvány alapján indul. Ezért és a gyorsabb ügyintézés ér-
dekében mindig arra kérjük a hozzánk fordulókat, hogy írásban – levélben, fa-
xon, e-mailen, illetve honlapunkon keresztül – juttassák el hozzánk panaszukat.
Természetesen külön figyelmet fordítunk arra, hogy vizsgálatunk során szemé-
lyesen is találkozzunk az érintettekkel, kérésükre a panaszosokat személyesen is
meghallgatjuk, valamint a hivatalunkhoz fordulóknak telefonon is igyekszünk
segítséget adni. Az általunk nyújtott tájékoztatás célja, hogy a hozzánk fordu-
lók – immár a jogszabályi rendelkezések ismeretében – eldönthessék, hogy joga-
ik sérültek-e, és ha igen, kérik-e hivatalunk vagy más hatóság eljárását.

A jogbiztonság elvének érvényre juttatása érdekében, valamint amiatt, hogy
az idõben távoli jogsérelmek körülményei általában nem tárhatók fel kellõ ala-
possággal, a mûködésünkrõl szóló rendelet határidõt állapít meg a panasz elõ-
terjesztõi számára. Kérelemre akkor indíthatunk eljárást, ha a panaszos a köz-
igazgatási eljárásban hozott határozat jogerõre emelkedésétõl, illetve – köz-
igazgatási jogorvoslati lehetõség hiányában – a jogerõs határozat vagy intéz-
kedés meghozatalától számított egy éven belül nyújtja be kérelmét hivata-
lunkhoz. Kivételt jelent e rendelkezés alól a jogszabállyal vagy az állami irányí-
tás egyéb jogi eszközével kapcsolatos kérelem, amely határidõ nélkül terjeszt-
hetõ elõ. Hivatalból pedig akkor indíthatunk vizsgálatot, ha a jogorvoslati el-
járás jogerõs befejezésére a rendelet hatálybalépése után került sor, más idõbe-
li megkötést erre az esetre a jogszabály nem ír elõ.

Hivatalunkhoz a jogosult abban az esetben fordulhat, ha a rendelkezésére
álló jogorvoslati lehetõségeket – a bírósági eljárás kivételével – kimerítette. A
közigazgatási jogorvoslati lehetõségeken kívül e körbe tartoznak azok is, ame-
lyeket az oktatási jogszabályok biztosítanak. A sérelmet szenvedett félnek a
jogszabályok alapján szinte minden esetben lehetõsége van arra, hogy pana-
szával az intézmény vezetõjéhez, illetve fenntartójához forduljon. Számos
esetben azért kellett érdemi vizsgálat nélkül elutasítanunk a beadványt, mert
a panaszosok nem éltek a jogszabályok által biztosított jogorvoslati lehetõsé-
gekkel. Eljárásunk nem válthatja ki a jogszabályokban biztosított jogorvoslati
lehetõségek igénybevételét, jellegénél, eszközrendszerénél fogva hivatalunk
csak kivételes jogvédelmi szerepet vállalhat.

Érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítanunk a beadványt akkor, ha az ügyben
bírósági eljárás indult, vagy már jogerõs bírósági határozat született. Ezt a jog-
biztonság és a hatalommegosztás alkotmányos elve követeli meg. A panaszt
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elutasítjuk, ha ugyanabban az ügyben már folytattunk vizsgálatot, és a bead-
vány a korábbi eljárás során megismertekhez képest nem tartalmaz új ténye-
ket. Hasonlóan kell eljárnunk akkor, ha a beadvány nyilvánvalóan alaptalan,
ám ilyen okból még nem utasítottunk el panaszt. Az eljárásunkat szabályozó
rendelet szerint elutasíthatjuk a kérelmet, ha az abban szereplõ jogsérelem, il-
letõleg annak közvetlen veszélye csekély jelentõségû, ezzel az eszközzel azon-
ban csak ritkán élünk. 

A mûködésünkrõl szóló rendelet szerint tehát, ha a beadvány bármely eljárá-
si feltételnek nem tesz eleget, érdemi vizsgálat nélkül elutasítjuk, amennyiben
pedig ilyen körülményrõl vizsgálatunk során szerzünk tudomást, az eljárást
megszüntetjük. Minden esetben kiemelt figyelmet fordítunk azonban arra,
hogy a hozzánk fordulók beadványuk elutasítása esetén is megfelelõ tájékozta-
tást kapjanak az általuk sérelmezett helyzet jogi hátterérõl, a rendelkezésükre
álló jogérvényesítési lehetõségekrõl. Gyakran fordulnak hozzánk pedagógusok,
oktatók munkaügyi tárgyú beadványokkal, például a bérbesorolásukkal, a köte-
lezõ óraszámukkal, a végzettség alapján végezhetõ munkával, a minõségi bér-
pótlékkal vagy a közalkalmazotti jogviszony megszûnésével kapcsolatban. Eze-
ket a panaszos beleegyezésének birtokában áttesszük az Oktatási Minisztéri-
um Tanügyigazgatási Fõosztályára. Minden esetben felhívjuk a hozzánk fordu-
lók figyelmét, hogy a közalkalmazotti jogviszonyból származó igény munka-
ügyi perben érvényesíthetõ. A munkaügyi jogvitában a munkáltató székhelye
szerinti munkaügyi bíróság jár el, ott lehet elõterjeszteni a keresetlevelet.

AZ ELJÁRÁS MENETE

A mûködésünkrõl szóló rendelet egy sajátos, a hivatal jellegének és eszköz-
rendszerének megfelelõ, úgynevezett egyeztetési eljárást hozott létre. Ameny-
nyiben hivatalunk oktatási jogok sérelmének – illetve a sérelem közvetlen ve-
szélyének – lehetõségét észleli, és a beadványt a korábban ismertetett eljárási
akadályok miatt nem kell elutasítani, megindítjuk az egyeztetést. Az eljárás
kezdetén nem vizsgáljuk a panasz valóságtartalmát, hanem a beadványban
foglaltakat ismertetjük a másik féllel, és felkérjük, tájékoztassa hivatalunkat
az ügyben kialakított álláspontjáról. Fontosnak tartjuk, hogy mindig megis-
merjük a panaszban érintett másik fél véleményét, a sérelmezett helyzet
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mindkét oldalát. A nyilatkozatkérésnek célja az is, hogy a beadvánnyal érin-
tett másik fél vizsgálja meg a problémát, a válaszadás kapcsán újra tekintse át
az ügyben kialakított álláspontját. Ennek eredményeként számos esetben már
a vizsgálat e kezdeti szakaszában megoldódott az ügy: a jogsértést a megkere-
sett intézmény saját hatáskörében orvosolta.

A továbbiakban a felek nyilatkozatai, az általuk rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentumok, valamint az ügyre vonatkozó jogszabályok összevetése
alapján alakítjuk ki álláspontunkat. A felek egymásnak ellentmondó nyilat-
kozatai, illetve egymáshoz nem közelíthetõ álláspontjai esetén is meg kell kí-
sérelnünk a konfliktus tisztázását, az esetleges jogsértés feltárását. Az eljárá-
sunkat szabályozó rendelet ennek érdekében a következõ eszközöket bizto-
sítja számunkra: egyrészt rendezi a bizonyítási kötelezettséget, másrészt lét-
rehozza a személyes egyeztetés intézményét. A bizonyítási kötelezettségre
vonatkozó rendelkezés szerint a beadvány alapjául szolgáló tényeket a kérel-
mezõnek, míg a nyilatkozatának alapját jelentõ tényeket az intézménynek
kell bizonyítania. A fenti szabályok következtében, amennyiben a panaszos
és az intézmény nyilatkozatai ellentmondanak egymásnak, és a panaszos a
nyilatkozatát nem tudja megfelelõ bizonyítékokkal alátámasztani, nincs le-
hetõségünk további vizsgálatot folytatni. Mivel a rendelkezésünkre álló ada-
tok alapján az oktatási jogok sérelme ilyen esetben nem állapítható meg, az
ügyet le kell zárnunk.

Indokolt esetben személyes egyeztetésre hívjuk a feleket. A személyes
egyeztetés eljárásunk sajátos eleme, amely során a konfliktusban érintettek,
munkatársaink közremûködésével, együttesen tárják fel az eset körülményeit.
A mi szerepünk az, hogy biztosítsuk a hatékony megbeszélés kereteit és meg-
világítsuk az ügy jogi hátterét. Az egyeztetést úgy szervezzük, hogy a felek-
nek elegendõ ideje legyen egymás véleményének meghallgatására. A résztve-
võket arra kérjük, hogy a tárgyalás során kizárólag az oktatással kapcsolatos
kérdésekrõl essék szó, kerüljék a személyes ellentétek hangsúlyozását, hiszen
az eseményeket csak így tudjuk megfelelõen feltárni és értékelni. A személyes
egyeztetés elõsegíti, hogy jogsértés megállapítása esetén közösen találjuk meg
az orvoslás lehetséges formáit, így a konfliktusban érintettek hozzájárulhat-
nak a megoldáshoz. Rajtuk is múlik tehát, hogy milyen megállapodás születik,
azt a sajátjuknak érezhetik. Nem jöhet létre olyan megállapodás, amely jog-
szabályba ütközik, ám a jogszabályi keretek között számos megoldás elképzel-
hetõ. Meggyõzõdésünk, hogy a személyes egyeztetés növeli az önkéntes jog-
követés valószínûségét, hiszen a közösen kialakított álláspont tartósabb ered-
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ményre vezethet, mint egy olyan hatósági határozat, amelynek jogi kényszer-
rel szereznek érvényt. A személyes egyeztetés intézménye az oktatás szerep-
lõi számára lehetõséget biztosít arra, hogy feloldják konfliktusukat, mielõtt az
méltóságuk sérelméhez vezetne. A konfliktuskezelés ezen kulturált és haté-
kony formája megteremtheti az igényt, hogy az oktatási intézmények helyben
is kialakítsanak hasonló fórumokat.

Az intézkedési lehetõségek közül leggyakrabban a kezdeményezés, illetve az
ajánlás eszközével élünk. Ezekhez nem kapcsolódik jogi kényszer, vagyis a
megszólított intézmények nem kötelesek az abban foglaltakat végrehajtani.
Eljárásunknak végig tekintettel kell lennie erre a sajátosságra, ahogyan ezt a
vizsgálat egyeztetés jellege vagy a személyes egyeztetés intézménye is mutat-
ja. Az egész folyamatnak azt a célt kell szolgálnia, hogy a felek magukévá te-
gyék az eljárás eredményeként megszületõ ajánlás, illetve kezdeményezés tar-
talmát, elfogadják a javasolt – az egyeztetés folytán az õ közremûködésükkel
létrejött – megoldást, és azt önként, jogi kényszer nélkül valósítsák meg.

A rendelet 5. § (5) bekezdése értelmében a kérelmezõ személyes adatainak
kezelése az adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelõen történik. Az
adatvédelmi törvény szabályai közül kiemelendõ, hogy az érintett kérelmére
indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélel-
mezni kell. Vizsgálataink során tehát a panaszos személyes adatait kezelhet-
jük, a másik félnek továbbíthatjuk, ám csak olyan mértékben, amennyire az az
ügy elintézéséhez nélkülözhetetlen. A panaszosnak lehetõsége van arra, hogy
az eljárás lefolytatása során neve elhallgatását kérje. Hivatalunk természete-
sen minden olyan ügyet a beadványozó adatainak továbbítása nélkül intéz,
amelyben nem feltétlenül szükséges a panaszos személyének megnevezése. A
névtelenség iránti kérelem éppen ezért akkor bír jelentõséggel, ha a vizsgálat
nem folytatható le a panaszos személyes adatainak továbbítása nélkül. Ezek-
ben az esetekben tájékoztatjuk a beadványozókat, hogy ilyen irányú kérelmük
az ügy elintézését megakadályozza, és megkérdezzük, hogy e körülmény isme-
retében eltekintenek-e a névtelenség iránti kérelemtõl. Az eljárásunkról szóló
rendelet 10. § (2) bekezdése értelmében az ügyekben érintett természetes sze-
mélyek személyes adatait e beszámoló sem tartalmazhatja.

A rendelet kimondja, hogy a kérelmezõt a közérdekû bejelentõvel azonos
védelem illeti meg. E rendelkezés folytán a hozzánk forduló panaszosok szá-
mára is védelmet nyújt a Büntetõ Törvénykönyv 257. §-a, amely büntetni ren-
deli azt, aki közérdekû bejelentés miatt a bejelentõvel szemben hátrányos in-
tézkedést tesz.
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A mûködésünk szabályai biztosítják azt, hogy más hatóság a hozzánk érke-
zõ panaszokról akkor se szerezzen tudomást, ha hivatalunk nem rendelkezik
hatáskörrel a vizsgálat lefolytatására. A rendelet szerint hatáskörünk hiányá-
ról a panaszost értesítjük, és megjelöljük a hatáskörrel rendelkezõ szervet. E
rendelkezés értelmében a panaszos tudta és beleegyezése nélkül az ügyet nem
tesszük át más hatósághoz.

INTÉZKEDÉSI LEHETÕSÉGEK

Amennyiben vizsgálatunk során az oktatási jogok sérelmét – vagy annak köz-
vetlen veszélyét – tapasztaljuk, a korábban már említett kezdeményezés, illet-
ve ajánlás eszközével élhetünk. Kezdeményezéssel a jogsértõ intézményhez,
ajánlással pedig az intézmény felettes szervéhez fordulunk, és felhívjuk azo-
kat a jogsérelem, illetve a jogsérelem közvetlen veszélyének megszüntetésére.
Mind a kezdeményezés, mind az ajánlás sajátos jellegû intézkedés, hiszen – a
hatósági döntésekkel ellentétben – nem rendelkeznek kötelezõ erõvel, végre-
hajtásukra a megszólított intézmények nem kötelesek. A rendelet csupán a ha-
táridõn belüli válaszadási kötelezettséget írja elõ, ugyanis az intézménynek a
kezdeményezésre, illetve az ajánlásra vonatkozó állásfoglalásáról és az annak
alapján megtett intézkedéseirõl a közléstõl számított harminc napon belül ér-
tesítenie kell hivatalunkat.

A megszólított intézmény válaszadási kötelezettsége folytán eljárásunk
nem ér véget a kezdeményezés, illetve az ajánlás közlésével. A jogszabályi ren-
delkezés éppen azt a célt szolgálja, hogy folytatódjon a szakmai párbeszéd az
oktatási intézmény és hivatalunk között, és ebben a dialógusban mindkét fél
lehetõséget kapjon az álláspontját alátámasztó érvek kifejtésére. Az intézkedé-
sek más módon nem is tölthetnék be sikeresen funkciójukat, hiszen kötelezõ
erõ hiányában az intézményeknek valóban meg kell gyõzõdniük a javasolt
megoldás helyességérõl, jogszerûségérõl. Így érhetjük el, hogy az ajánlást, illet-
ve a kezdeményezést az intézmények önként végrehajtsák, és arról is gondos-
kodjanak, hogy a jövõben hasonló jogsértés ne forduljon elõ. A mûködésünk-
rõl szóló rendelet arra is lehetõséget biztosít, hogy e párbeszéd eredményeként
– ha a megszólított intézmény érvei meggyõzõek számunkra – visszavonjuk
vagy módosítsuk a korábban tett kezdeményezést, illetve ajánlást. Erre 2003-
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ban egyszer sem került sor. Az intézkedések hatékonyságát mutatja, hogy az
elmúlt esztendõben 42 alkalommal éltünk a kezdeményezés, illetve az ajánlás
eszközével, a megszólított intézmények pedig mindössze egy esetben nem fo-
gadták el az azokban megfogalmazott álláspontunkat.

Nem csupán az intézmények egyedi ügyekben hozott határozatai, intézke-
dései okozhatják az oktatási jogok sérelmét. 2003-ban két esetben állapítottuk
meg, hogy a védett jogok sérelme, illetve annak közvetlen veszélye a jogsza-
bályoknak vagy az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek hiányosságaira ve-
zethetõ vissza. Ezekben az esetekben a jogsérelem elkerülése, illetve megszün-
tetése érdekében javaslatot tettünk az oktatási miniszternek a jogszabály mó-
dosítására. Az oktatási miniszter mindkét esetben elfogadta az oktatási jogok
biztosának javaslatát.
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