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Bevezetés 
 

A családban nevelkedő gyermekek életében is meglehetősen nagy stressz-
helyzetet jelent az iskolakezdés. Különösen nagy problémát okozhat ez az új 
szituáció azoknak a gyermekeknek körében, akik nem családi környezetből, 
hanem gyermekvédelmi intézményekből kezdik el iskolai tanulmányaikat. 
Sokan közülük nem először lépik át az iskola kapuját. Korábban, családi kör-
nyezetükben már jártak – vagy járniuk kellett volna – iskolába. Nekik az iskola-
váltás, az új tanárok, új társak, új környezet kihívásaival kell szembe nézniük. 
Szüleiktől elszakadtak, korábbi iskolai társaikkal sok esetben nem találkozhat-
nak, hiszen a gyermekvédelmi intézmény nem a korábbi lakóhelyükön, nem 
annak közelében van. Az iskola környezetének megszokását nehezíti az a tény 
is, hogy ezzel párhuzamosan tartózkodási helyük is egy olyan új hely lesz, ahol 
szintén számukra addig ismeretlen emberekkel kell kapcsolatot létesíteniük. 
Nem a megszokott iskolába járnak, nem odamennek „haza” órák után, ahova 
eddig. Új lakóhelyükön nem azok az emberek, nem azok az ismerős tárgyak 
fogadják őket, amelyek korábban. Új szabályokhoz kell alkalmazkodniuk mind 
új „otthonukban”, mind pedig új iskolájukban. Már önmagában ez a szituáció 
is nagy kihívás elé állítja a gyermeket, és az őket nevelő, gondozó személyeket. 
Hatványozott problémát okoz ez azokban az esetekben, mikor a gyermek 
különleges vagy speciális szükségletű, ezért külön figyelmet érdemel mind az 
ellátási, mind az oktatásai intézményben. 

A gyermek személyes gondoskodásának igénybevétele – ha a törvény1 
másként nem rendelkezik – önkéntes, az ellátást igénylő (a továbbiakban: kérel-
mező) kérelmére történik. Cselekvőképtelen személy kérelmét törvényes kép-
viselője terjeszti elő, korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét törvényes 
képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő.  Ha a gyermek védelme az 
ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, e törvény az ellátás kötelező 

                                                           
1 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.)  
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igénybevételét elrendeli.2 A gyermekek – a ritka kivételektől eltekintve – nem 
önszántukból kerülnek be a gyermekvédelmi intézményekbe.3 

Speciális ellátást kell biztosítani a súlyos személyiségfejlődési zavarokkal 
küzdő, illetve súlyos pszichotikus vagy neurotikus tüneteket mutató (a továb-
biakban együtt: súlyos pszichés tüneteket mutató) gyermek. Ilyen ellátásban kell 
részesíteni a súlyos beilleszkedési zavarokat vagy súlyos antiszociális magatartást 
tanúsító gyermekkorú elkövetőt (a továbbiakban: súlyos disszociális tüneteket 
mutató), illetve az alkohol, drog és egyéb pszichoaktív szerekkel küzdő (a to-
vábbiakban: pszichoaktív szerekkel küzdő) gyermeket is. Az otthont nyújtó el-
látás során a gyermekek helyzetét folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A spe-
ciális ellátás kiterjed a gyermek korához, állapotához és szükségleteihez igazodó 
oktatásra, szakképzésre, foglalkoztatásra, valamint ápolására, szocializációjára és 
reszocializációjára, továbbá habilitációs és rehabilitációs kezelésére is.4  

Az 1997. évi gyermekvédelmi törvény bevezetésével fokozatosan meg-
szűnt az a lehetőség, hogy a bentlakásos gyermekvédelmi intézményekben lakó 
gyermekek elhelyezése mellett oktatásuk is ugyanazon intézmény keretein belül 
valósuljon meg. Az addigi nagy, több gyermek elhelyezését biztosító intézmények 
helyét fokozatosan átvették a kisebb létszámmal működő lakásotthonok. A cél 
elsősorban az volt, hogy a családból kiemelt gyermekeknek olyan elhelyezést 
biztosítsanak, melyek a legjobban szimulálják egy jól működő család működését. 
Ez természetesen azzal is járt, hogy az ilyen ellátásban részesülő gyermekek 
oktatását csak az intézményeken kívüli óvodákban, iskolákban lehet(ett) meg-
valósítani.  

A gyermekvédelmi rendszerbe bekerülő gyermekek többségének korábbi 
családi környezete nem az általában elvárható gondoskodást nyújtotta. Az ilyen 
gyermekek hátránnyal indulnak az élet minden területén. Nehezebben illesz-
kednek be mind az intézmény, mind az iskola környezetébe. Szüleiktől sok 
esetben nem kaptak pozitív mintát a szabálykövető magatartás, a kötelezettségek 
teljesítése és a szocializáció egyéb vonatkozásában sem. Ebből következően 
nagyobb nehézséget okoz számukra a gyermek-, illetve lakásotthon, valamint 
az iskola szabályainak betartása, mint egy jól funkcionáló családból kikerülő 
gyermeknek. Az oktatási intézményekben sok esetben ez a tanulmányi és maga-
tartási problémák megjelenését vonzza maga után. Ők lesznek „a mások”: a 
„zacisok”, a „nevelőotthonosok”, akiken a diákok – és sok esetben a tanárok is 

                                                           
2 Gyvt. 31. § (1) (2) bek. 
3 Az elmúlt hónapokban Magyarországon a gazdasági helyzet romlása következtében 
megnövekedett a gyermeküket intézményekbe elhelyezni kívánó szülői kezdeményezések 
száma, hogy „legalább ő kapjon rendes ellátást, élelmet.” 
4 Gyvt. 52. §, 53. § 
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– a nyelvüket köszörülik. Az összeszokott osztályközösség nehezen fogadja be 
őket. A pedagógusok többsége ugyan még személyesen nem találkozott velük, de 
már előre rettegnek attól, hogy milyen negatív változást hoznak ezek a gyerme-
kek megszokott életükbe. Az újonnan bekerült gyermek természetesen reagál, 
védekezik, vagy a támadásokat megelőzendő, ő indít támadást. Ennek hatásos-
ságát lehet, hogy már előző iskolájában megtanulta, de lehet, hogy családjában 
látta ezt a konfliktuskezelési technikát, hiszen szülei is állandóan kiabáltak vele, 
vagy éppen verték, ha valamit el akartak érni nála.  

Az utóbbi években rendszeresen, de különösképpen az elmúlt hónapokban 
Magyarországon szinte naponta szerepel egy-egy olyan témájú hír a médiában, 
amely az oktatási intézményekben tanuló fiatalok agresszív magatartásával fog-
lalkozik. A televízió híradásaiból értesülhetünk arról, hogy a pedagógusok 
tehetetlenek a diákokkal szemben. A fiatalok nem tartják be sokszor még a leg-
alapvetőbb magatartási szabályokat sem. Rendetlenek az órán, nem lehet tőlük 
a tantervben előírtak szerint haladni, a legdurvább esetekben pedig a verbális 
agresszió mellett a fizikai bántalmazás is megjelenik mind a pedagógus, mind 
egymás irányába is. A pedagógusok többsége arra panaszkodik, hogy semmi 
eszközt nem talál az iskolai rendbontások megelőzésére, megoldására. A peda-
gógusok tehetetlennek érzik magukat, és kilátástalannak ítélik meg helyzetüket.  

Tanulmányunk célja, hogy bemutassunk néhány olyan problémát, nem 
megfelelő gyakorlatot, melyek a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerme-
kek oktatásával kapcsolatosan fordulnak elő. Megvizsgáljuk, hogy milyen 
jogokat érint, illetve sért az, ha az iskolai színtér szereplői egymással szemben 
nem tanúsítanak megfelelő magatartást.  

 
A tankötelezettség 

 
Az iskolai konfliktusok forrása lehet sok esetben az a tény is, hogy az 

oktatási intézményben (legfőképpen az általános iskolákban) egy osztályban 
tanul a 14 éves, a 16 éves, vagy akár a 18. életévéhez közeledő diák is. A kama-
szodó gyermekkel, még a legjobbakkal is – még a legjobban működő családok-
ban is – akadnak problémák. Az 13–16 év közötti gyermekek meghatározó 
„viselkedési útmutatói” elsősorban a kortárscsoportokban vezető szerepet 
betöltő fiatalok közül kerülnek ki. A gyermekvédelmi gondoskodásba bekerülő, 
ott több éven keresztül nevelődő kiskorúak között számos olyan akad, aki nem 
az életkorának megfelelő évfolyamban végzi tanulmányait. Ennek oka 
elsősorban a korábbi, nem megfelelő családi környezet, mely e gyermek részére 
nem nyújtotta a szükséges feltételeket a tanulmányok végzése, előmenetele 
szempontjából. Ezek a gyermekek az adott évfolyamon, az adott osztályban 
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„túlkorosak” lesznek. Anélkül, hogy e pszichológiai problematika 
boncolgatásába mélyen belemerülnénk, talán nem kell hosszan bizonygatnunk 
azt, hogy a különböző korosztályok egy osztályban való nevelésében ez a tény 
mekkora problémát okozhat. Az osztályban vezéregyéniséggé váló, hamarosan 
nagykorú gyermek olyan – sokszor negatív – példát állíthat osztálytársai elé, 
amely a pedagógust akadályozza feladatainak ellátásában. A tizennyolcadik 
életéve felé közelítő nebuló sok esetben – főleg egy pályakezdő pedagógus 
nővel szemben – olyan fizikai erőfölénnyel  rendelkezik, amely a vezető, köve-
tendő példa szerepére teszi alkalmassá a társai szemében. A fizikai agresszivitás 
mind a diáktársak, mind a pedagógus irányában megmutatkozhatnak. Még 
nagyobb problémával nézhet szembe a pedagógus abban az esetben, ha egy 
sajátos nevelési igényű fiatallal kerül szembe, aki esetlegesen éppen magatartási 
problémái miatt kapta az említett „minősítést”, és 18. életévét követően is az 
iskola padjait koptatja. 

 
Jogok és kötelezettségek az oktatásban 

 
Az iskolában létrejövő viszonyok többszereplősek. A szereplő mindegyike 

valamilyen kapcsolatban áll egymással. A diák alá-fölérendeltségi viszonyban áll a 
tanárral, de a szülőjével, törvényes képviselőjével is. Mellérendeltségi viszony-
ban pedig a többi diáktársával. A szülő, illetve a törvényes képviselő felügyeleti 
jogának gyakorlása közben a gyermek felett áll, de iskolai ügyekben neki is be 
kell tartania azokat a szabályokat, melyeket akár vele közösen alkottak meg.  

A meglehetősen bonyolult iskolai kapcsolatok szabályozására a közoktatási 
törvény részletes rendelkezést tartalmaz. A törvény taxatív felsorolást ad a 
három szereplő jogairól, kötelezettségeiről. Az iskolák feladata, hogy ezeket tarta-
lommal töltsék meg. Tanulmányunknak nem célja az összes jogosítvány és köte-
lesség felsorolása. Elsősorban azokat tekintjük át ezek közül, melyeket a leg-
gyakrabban érintik az iskolai konfliktusok. Ezek természetesen annak ellenére, 
hogy a jogszabályban külön-külön kerülnek tárgyalásra egymással összefüggésben 
értelmezhetőek, többek között azért is, mert ami az egyik szereplő oldaláról jogo-
sultságként jelenik meg, a másik fél részéről kötelezettségként kérhető számon.  

 
A) A diákok jogai, kötelezettségei 

 
A pedagógusok legnagyobb problémája, amikor a gyermekek jogairól esik 

szó, a fegyelmezés kérdése. Sokan közülük kimondva, kimondatlanul a régmúlt 
idők fegyelmezési eszközeit hiányolják. Sokuknak hiányzik a nádpálca és az 
egyéb testi fenyítés alkalmazásának lehetősége. Mai demokratikus világunkban 
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azt hiszem, a pedagógusok többsége belátja, hogy ezeknek a módszereknek 
nincs helye az iskolák falai között. „A gyermek, illetve a tanuló személyiségét, 
emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára 
biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek és a tanuló nem 
vethető alá testi fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen megalázó 
büntetésnek vagy bánásmódnak.”5  

„Leonard Berkowitz, az emberi agresszió legnevesebb amerikai kutatója 
úgy véli, hogy embereknél a tanulásnak nagyobb szerepe van az agresszív 
viselkedésben, és e tekintetben az emberi agresszivitás lényegesen különbözik 
az állatok agresszivitásától. Embernél az agresszivitás a veleszületett hajlamok 
és a tanult reakciók bonyolult egymásra hatásának függvénye.” (Aronson 
1987:198) Ebből is következik, hogy a pedagógusok agresszív viselkedése 
nemcsak hogy jogellenes magatartás, de a negatív példamutatás révén a gyer-
mekek agresszív viselkedéséhez is hozzájárul. Ha belegondolunk abba, hogy a 
szülői minta is az agresszív konfliktusmegoldást preferálhatja sok család eseté-
ben, könnyen beláthatjuk e magatartás nem éppen pozitív következményeit.  

Számos kísérlet bizonyítja azt, hogy ha az emberek agresszív cselekedete-
ket követnek el, az ilyen cselekmények növelik annak a valószínűségét, hogy a 
jövőben is el fognak követni ilyen cselekedeteket. Ha egy személy részéről – 
legyen az elkövető szülő, pedagógus vagy akár tanuló – nyílt agresszió ér egy 
másik személyt, akkor az elkövető személy érzései megváltoznak az illető iránt. 
A támadás célpontja iránti ellenérzések felerősödnek, s így nő annak valószínű-
sége, hogy a jövőben is agresszív lesz vele szemben. Az illető elkövető személy 
elkezdi lealacsonyítani az áldozatot, elhitetve magával, hogy az áldozat nem 
valami rendes ember, ezért meg is érdemelte, amit kapott. Az agresszió kifejezése 
nem gátolja meg az agressziós tendenciát, sőt fokozza azt, még akkor is, ha a cél-
tábla nem egyszerűen egy ártatlan áldozat, mint esetünkben a diák(ság). Ugyan-
csak kísérletek bizonyítják azt, hogy – különösen a tanulásra fogékony gyer-
mekkorban – egy másik személy agresszív viselkedésének puszta észlelése 
fokozhatja a kisgyermekek agresszivitását. A gyermekek ebben az esetben nem 
korlátozzák viselkedésüket a merő utánzásra, hanem új és kreatív agresszió mó-
dokat találnak ki. Az agresszív modell hatására tehát generalizálódik – vagyis 
nem pusztán arról van szó, hogy a gyermek pontosan ugyanazt teszi, amit a fel-
nőttől lát –, arra lehet tehát késztetni a gyermeket, hogy egy egész sor agresszív 
cselekedetet kövessenek el. Ez azzal a következménnyel járhat, ha a gyermek 
agresszív megnyilvánulása még jutalmat is kap (társak elismerése stb.), akkor a 
megfigyelő gyermekek később még agresszívebbek lesznek, mint azok, akik azt 
látták, hogy a modell büntetésben részesült az agressziójáért. (Aronson 1987.) 
                                                           
5 Kttv. 10. § (2) bekezdés 
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A családi körben korábban látott negatív, agresszív példa az ilyen tapasztalatokat 
átélt gyermeket fokozottan agresszívvá teheti, rossz konfliktusmegoldási módokat 
indukálhat. Az iskolában látott – akár irányában, akár társaival szemben meg-
nyilvánuló – hasonló viselkedés ezt a helytelen magatartást erősíti meg benne. 
Ennek következtében a személye ellen irányuló legkisebb támadásra verbális 
vagy fizikai agresszióval reagál majd. 

A gyermek joga, hogy állapotának, személyes adottságának megfelelő 
megkülönböztetett ellátásban – különleges gondozásban, rehabilitációs célú 
ellátásban – részesüljön, s életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat 
intézményéhez forduljon segítségért.6 Véleményünk szerint ez a megfogalmazás 
nem csak a sajátos nevelési igényű gyermekekre vonatkoztatható. Minden 
gyermek egyedi személyiség, tehát az oktatás során figyelembe kell venni saját 
szükségleteit és állapotának, adottságainak megfelelő ellátásban kell őt 
részesíteni. Lehetővé kell tenni számukra azt, hogy képességeikhez mérten ítél-
jék meg a pedagógusok előrehaladásukat, fejlődésüket. A hátrányos helyzetű, 
társaitól lemaradó gyermeket támogatni kell; fejlesztőpedagógust vagy akár 
pszichológust kell részére biztosítani. A nem képességekhez, egyéni adottsá-
gokhoz mért bírálat ellenérzéseket válthat ki a pedagógussal szemben mind a 
tanulóban, mind annak törvényes képviselőiben. Ez természetesen nagyobb 
odafigyelést, több munkát igényel a pedagógus részéről. Ezzel párhuzamos az a 
jogosítvány is miszerint a diák joga, hogy személyiségi jogait, így különösen 
személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, 
cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát az óvoda, az 
iskola, illetve a kollégium tiszteletben tartsa. 7  A mai pedagógiai gyakorlat a 
gyermekek integrált oktatását preferálja. A legtöbb oktatási intézmény azonban 
erre több szempontból sincs felkészülve. 

„A nemzetközi tapasztalat az, hogy ha a pedagógus ért ahhoz, hogy mit 
kell tennie a speciális szükségletű gyermekekkel, akkor az osztályban tudja a 
legeredményesebben fejleszteni, illetve segíteni őket, hogy építkezni tudjanak 
belül. Ez azonban nagyon komoly feltételrendszerhez kötött tevékenység. A tár-
gyi feltételek pénzigényesek, a személyi feltételek még inkább. Nem szerencsés, 
ha a pedagógusnak semmilyen feltételt nem biztosítunk ehhez a feladathoz, mert 
ezzel csak azt érjük el, hogy a pedagógus kénytelen úgy magyarázni saját 
kudarcát, hogy ezekkel a gyermekekkel nem is lehet semmit kezdeni. Pedig ez 
nem igaz! A feltételrendszert kell megteremteni.”(Jávorné 1999.) 

Gyakori konfliktusforrást jelent az iskolai életben a diáknak az a joga, 
hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánít-
                                                           
6 Kttv. 10. § (3) bekezdés f) pont  
7 Kttv. 10. § (3) bekezdés e) pont 
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son minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola, 
kollégium működéséről, …8. A pedagógus részéről a helyzet problematikáját 
elsősorban az jelentheti, hogy a tanulók többsége véleményének megformálása-
kor az alapvető udvariassági szabályokat is mellőzi, ennek során nem tiszteli 
megfelelő módon a pedagógus személyiségét. A dehonesztáló kifejezések hasz-
nálata természetesen nem megengedhető a vélemények megformálásakor! A 
probléma másik oldala egyrészről abban áll, hogy sok pedagógus a diákok stílusá-
val hasonló módon, véleményét nem elég körültekintően, nem megfelelő esz-
közökkel közli a tanulóval. Több gyermekintézményben élő kiskorú nyilatko-
zott úgy, hogy az iskolai oktatás során társaik gúnyolódásának vannak napi 
szinten kitéve. Fontos ebben az esetben, hogy az ilyen verbális megnyílvánu-
lásokat a pedagógus ne engedje meg, azokat maga se alkalmazza. Másrészről, a 
pedagógusok állításával és meggyőződésével ellentétben, a diákság nagy része – 
és törvényes képviselőik – közel sem ismerik úgy és olyan mértékben a jogaikat, 
mint ahogyan arra szükség lenne, holott joga az is, hogy hozzájusson a jogai 
gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához 
szükséges eljárásokról.9  

 

Talán nem minden tanuló van tisztában azzal a lehetőséggel, hogy: 
 

• jogai megsértése esetén – jogszabályban meghatározottak szerint – 
eljárást indítson, továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot; 

• személyesen vagy képviselői útján – jogszabályban meghatározottak 
szerint – részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, a 
nevelési-oktatási intézmény irányításában; 

• a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, illetve e 
törvényben meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvos-
lását.10 

 

Valószínűnek tartjuk, ha a diákság ismerné ezeket a jogszerű érdekérvé-
nyesítési lehetőségeket, gyakrabban is élne az említett lehetőségekkel. Nem elég 
a jogokat deklarálni, azok érvényesülését is biztosítani kell egy adott oktatási 
intézményen belül is, még ha az a tanári karnak oly sok esetben kellemetlen 
szituációkat is teremthet. Természetesen a diákjogok ismerete és gyakorlása 
mellett, a kötelezettségek megismerésének és teljesítésének is ugyanolyan 
fontosnak kell lennie. Az iskolai konfliktusok elkerülése érdekében a diákok 
által betartandó legfontosabb kötelezettségek a következők: 

 

                                                           
8 Kttv. 11. § (1) bekezdés g) pont 
9 Kttv. 11. § (1) bekezdés e) pont 
10 Kttv. 11. § (1) bekezdés l), m), t) pont 
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• eleget tegyen – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, 
képességeinek megfelelően – tanulmányi kötelezettségének; 

• megtartsa az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, a kollégiumi 
foglalkozások, az iskola és a kollégium helyiségei és az iskolához, kollé-
giumhoz tartozó területek használati rendjét, a gyakorlati képzés rendjét, 
az iskola, a kollégium szabályzatainak előírásait; 

• óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és 
biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét 
ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az 
iskola, kollégium alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, 
tevékenységet, illetve balesetet észlelt, továbbá – amennyiben állapota 
lehetővé teszi –, ha megsérült; 

• az iskola, kollégium vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi 
méltóságát és jogait tiszteletben tartsa; 

• megtartsa az iskolai, kollégiumi szervezeti és működési szabályzatban, továbbá 
a házirendben foglaltakat. 

 
A Közoktatási törvényben megfogalmazott – itt kiemelésre került – köte-

lezettségek nem másra, mint egymás jogainak tiszteletben tartására irányulnak. 
Az összes törvényben felsorolt kötelezettség egymás testi épségének, tulajdonának, 
személyiségi jogának, tanuláshoz fűződő jogának tiszteletben tartásához 
köthető. Az az egyik legfőbb kötelesség – a jogi szabályok szerint –, hogy béke 
honoljon az iskolák falai között. A világon nincs talán olyan munkahely, ahol 
annyi regulával találkozhatunk, mint egy iskolában. Még szerencse, hogy a jog 
elenyésző hányadát szabályozza ezeknek. Minél kevesebb jogi szabály közé 
kellene szorítani a gyermekeket. 

 
B) A pedagógus jogai, kötelezettségei 

 
Az oktatáshoz köthető konfliktusok másik szereplője a diákok oktatására 

nevelésére hivatott pedagógus. A pedagógust oktató-nevelő munkája során  
többek között az alábbi jogok illetik meg: 

 
• személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi mél-
tóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevé-
kenységét értékeljék és elismerjék; 
• irányítsa és értékelje a gyermekek, tanulók munkáját; 
• minősítse a tanulók teljesítményét. 
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A Közoktatási törvényben felsorolt diákokra vonatkozó kötelezettségek 
mellett, a pedagógusi kötelezettségek között is talán kevés olyan található, 
amelyik ne lehetne valamilyen konfliktus forrása. Hiszen:  

 

• A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, 
tanítása. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy 
• nevelő- és oktatótevékenysége keretében gondoskodjon a gyermek, 
tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének 
fejlődéséről, továbbá az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan 
közvetítse; 
• nevelő- és oktatótevékenysége során vegye figyelembe a gyermek, tanuló egyéni 
képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, 
sajátos nevelési igényét, segítse a gyermek, tanuló képességének, tehetségének 
kibontakozását, illetve bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő 
gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz; 
• a gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzé-
séhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön; 
ha észleli, hogy a gyermek, illetve a tanuló balesetet szenved, vagy ennek 
veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye; 
• a gyermek, tanuló életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajá-
títtassa a közösségi együttműködés magatartási szabályait, és törekedjék 
azok betartatására; 
• a gyermekek, tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben 
tartsa; 
• a gyermekek, tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges 
ismereteket átadja.11 
 

A pedagógus kötelezettségei a gyermeki jogokhoz hasonló módon 
röviden összefoglalhatók. Míg a diáknak elsődleges kötelezettsége és joga, hogy 
az iskolai szintéren elsajátítsa azokat a normákat, melyekkel a társadalomba 
beilleszkedett személyként élhet, addig a pedagógus kötelezettsége elsősorban 
az, hogy ehhez a nem csekély feladathoz munkájával hozzájáruljon. A tanárok, 
tanítók elsődleges feladata tehát abban áll, hogy a rájuk bízott gyermekeket az 
egyéni képességeikhez mérten, lehető legjobban fejlesszék mind szellemileg, 
mind fizikailag, mind erkölcsileg. Természetesen oly módon, hogy közben a 
nebulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartják. A gyermeki, illetve a 
diákjogok, tehát csak úgy érvényesülhetnek, ha a pedagógusok a rájuk háruló 
kötelezettségeket maradéktalanul betartják. 
                                                           
11 Kttv. 19. § 
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C) A szülő/gyám jogai, kötelezettségei 

 
 A szülő és gyám (törvényes képviselő) joga – gyermeke oktatásban 

részesülése során különösen – egyebek mellett az, hogy: 
• megismerje a nevelési-oktatási intézmény nevelési, illetve pedagógiai 
programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról; 
• gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről 
rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, 
segítséget kapjon; 
• személyesen vagy képviselői útján – jogszabályban meghatározottak 
szerint – részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, a 
nevelési-oktatási intézmény irányításában.12 
 
Említettük, hogy a diákok ismerete jogaikról sok esetben hiányos. Ez a 

megállapítás törvényes képviselőik vonatkozásában hatványozottan fordul elő. 
Sok szülő, illetve gyám nincs tisztában az iskola normáival. Nem látta az okta-
tási intézmény házirendjét, a szervezeti és működési szabályzatról vagy a 
pedagógiai programról nem is beszélve. Ezek megfelelő ismerete nélkül nehe-
zen tud tájékozódni a lehetőségeiről, nehezen tudja saját és gyermeke jogait 
érvényesíteni. Mind a törvényes képviselő, mind a diák beletekinthet az iskola 
működését szabályozó okiratba. A házirend elkészítésében közvetlenül is részt 
vehetnek, illetve abból minden tanév elején egy példányt át kell, hogy adjanak 
részükre. 

Sok esetben a gyermek fejlődéséről való tájékoztatás – különösen felsőbb 
évfolyamokon – kimerül az ellenőrző könyvbe (vagy kizárólag az osztály-
naplóba) beírt érdemjegyek ismertetésében, holott az érdemi tájékoztatáshoz ez 
a legtöbb esetben nem elégséges. A magatartás érdemjeggyel történő értékelése, 
de a rövid feddő szöveges üzenet, közlés sem meríti ki véleményünk szerint a 
részletes és érdemi tájékoztatás fogalmát. A pedagógusnak – különösen a 
gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő kiskorú vonatkozásában – részlete-
sen kell vázolni az iskolai előmenetelt. Természetesen ez csak abban az esetben 
oldható meg teljes körűen, ha a törvényes képviselő is megfelelően teljesíti az 
ezzel kapcsolatos kötelezettségeit. A szülői és diákjogok érvényesítéséhez 
szorosan kötődő érdekképviseleti jogosultság is csak akkor gyakorolható, ha 
tud róla az érdekelt.  

 

                                                           
12 Kttv. 14. § 
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A szülő/gyám kötelessége különösen, hogy 
 

• gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez 
szükséges feltételekről; 
• biztosítsa gyermeke tankötelezettségének vagy fejlesztő felkészítésben 
való részvételi kötelezettségének teljesítését; 
• figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét, 
gondoskodjék arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, és megadjon 
ehhez minden tőle elvárható segítséget; 
• rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és 
részükre a szükséges tájékoztatást megadja; 
• elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda, az iskola, 
a kollégium rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítá-
sát; 
• megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése 
érdekében; 
• tiszteletben tartsa az óvoda, az iskola, kollégium vezetői, pedagógusai, 
alkalmazottai emberi méltóságát és jogait.13 
 
A jogszabály tehát a szülő (törvényes képviselő) és a pedagógus közös 

kötelezettségeként jeleníti meg azt, hogy a gyermek oktatással kapcsolatos 
jogait érvényesíteni, illetve kötelezettségeit teljesíteni tudja. Ez a feladat csak az 
érintett felek együttműködésével valósítható meg. Együttműködéssel, nem 
pedig egymás vádolásával, számonkérésével. Hatványozottan igaz ez a 
gyermekotthonban nevelkedő gyermekek esetében. A gyám feladata az, hogy az 
iskolát – a tőle elvárható legteljesebb mértékben – tájékoztassa a gyermek tulaj-
donságairól, szükségleteiről. A gyám kötelessége az, hogy a kiskorú érdekeit 
védje, fejlődését elősegítse, hiszen ez irányú kötelezettsége egy olyan szülő 
helyett áll fenn, aki ezt korábban nem tette meg, ebben a szituációban pedig 
nem teheti meg! A pedagógus részéről történő tájékoztatásnak, együttmű-
ködésnek nem csak abban kell megnyilvánulnia, hogy felháborodottan telefonál 
olyan esetben is a gyámnak, mikor a probléma elhárítása az ő hatáskörébe 
tartozna. A személyes találkozások, a problémák közös megbeszélése, megol-
dása mindkét féltől nagyfokú szakmai tudást és toleranciát igényel. 

 
 

                                                           
13 Kttv. 14. § (2) bek. 
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Kinek a felelőssége? 

 
Ki tehető tehát felelőssé azokért az iskolai agressziókért, amelyeket a 

diákok egymással, vagy akár tanáraikkal szemben elkövetnek? 
Ahhoz, hogy a felelősség kérdését jobban megértsük, néhány szót kell 

szólnunk a gyermeki jogok és kötelezettségek specialitásáról. A Magyar Köztár-
saság Alkotmánya és a Polgári Törvénykönyv szerint hazánkban minden ember 
jogképes – életkorra, nemre, fajra, nemzetiséghez vagy felekezethez tartozásra te-
kintet nélkül –, azaz jogai és kötelezettségei lehetnek. A gyermek tehát ugyanúgy 
teljes jogképességgel rendelkezik, mint egy nagykorú személy. A kiskorú 
személyt is megilletik tehát mindazon jogok, illetve kötelezettségek, amelyekkel 
kapcsolatosan a jogi szabályozás kivételt nem tesz az életkorra való tekintettel. 
Ahol a jogszabály hallgat a gyermekkorúak kivételéről, ott teljes körű jogosult-
ságok illetik meg őket is. Az iskolai és persze egyéb jogviszonyokat tekintve ez 
azt jelenti, hogy nem a szülő/gyám, az iskola, vagy az ott dolgozó pedagógus 
vagy más felnőtt szubjektív megítélésétől teszi függővé a gyermekeket megillető 
jogok tartalmát a jogrendszer, hanem az említett személyektől független jogi 
szabályozástól. A gyermek tehát nem a jogok tartalmában korlátozott, hanem 
azok érvényesítési módjában.  

A gyermeki jogok másik specialitása tehát az, hogy a nagykorú 
személyekhez képest a kiskorú jogalany jogainak érvényesítésére közvetlenül 
nem képes. Éppen ezért – mint ahogyan a Közoktatási törvényben is számos 
helyen megjelenik – a gyermeki jogokra vonatkozó rendelkezések mellett 
mindig jelen kell lenniük azoknak a felnőtti kötelezettségeknek, melyek a 
gyermekek jogainak érvényesülését biztosítják. Ennek hiányában csupán forma-
ilag deklarálttá silányul a jogszabályokba foglalt lehetőség, hiányzik belőle az 
érvényesíthetőség; a cselekvőképes személy jogmegvalósító kötelezettsége. A 
diákok jogai tehát csak akkor nem maradnak puszta papírra vetett szavak, ha a 
felnőttek kötelezettségének meghatározásával biztosítják azok érvényesülését.  

Kell-e felelőst keresnünk? Kell-e az iskolai jogviszonyok három 
főszereplője (diák, tanár, törvényes képviselő) közül valamelyikükre 
rámutatnunk, ő az, aki hibázott? Ahogy a kérdés, úgy a válasz is összetett. 
Véleményünk szerint a felelősség kérdése e három szereplő között oszlik meg, 
még ha nem is egyenlő arányban.  

Ha az iskolai jogviszonyokat háromoldalú jogviszonyként kezeljük, a 
szülői/gyámi szerep lesz a mérleg nyelve. A szülő/gyám az, aki az erkölcsi, 
etikai támogatást akár a gyermekének, akár az iskolában oktató pedagógusnak 
megadhatja. Erkölcsi támogatásról beszélünk, nem jogi szempontú döntésről. 
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Erkölcsiről, hiszen nehezen várható el a törvényes képviselőtől, hogy a 
gyermeket bíráló pedagógus és az esetlegesen kötelezettségeit nem teljesítő 
gyermek között „igazságot szolgáltasson”. Nem is ez a feladata. Mivel a kiskorú 
gyermek saját életfeltételeit, jogainak a védelmét biztosítani nem képes, gond-
viselésének az ellátása és jogainak a megóvása érdekében szülői felügyelet vagy 
gyámság alatt áll. A szülői/gyámi felügyeletet (továbbiakban: felügyelet) a 
kiskorú gyermek érdekeinek megfelelően kell gyakorolni. A gyermeki, tanulói 
jogok érvényesítésének több módjával is találkozunk az oktatási intézmények-
ben. Az egyik ilyen csoportja ezeknek a jogintézményeknek, a gyermeknek, 
mint speciális jogalanynak rendelkezésére álló közvetlen jogintézmények és 
eljárások. További lehetőség az érdekképviseleti, gyermek-önkormányzati és 
intézményi képviseleti jog. Ez utóbbiak még meglehetősen kidolgozatlanok, 
kezdetlegesen formalizáltak a magyar jogszabályokban és az oktatási és 
gyermekvédelmi intézményekben. 

Az iskolai agresszió szempontjából lényeges szempont a törvényes 
képviselőnek a felügyelethez kötődő gondozási, nevelési kötelezettségeinek 
teljesítése. A már említett törvények (Kttv., Csjt.) mellett, az 1997. évi XXXI 
törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (továbbiakban: 
Gyvt.) is említést tesz olyan szülői/gyámi kötelezettségekről, amelyek az 
oktatáshoz kötődnek. Ezek közül a törvényes képviselőnek a gyermek 
gondozásával és nevelésével kapcsolatos kötelezettsége (mely a másik oldalról 
tekintve a gyermek törvényes képviselővel szembeni joga) többek között, hogy: 

 
•  … a gyermeket … gondozza, nevelje és a gyermeke testi, értelmi, 
érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételeket – különösen a 
lakhatást, étkezést, ruházattal való ellátást –, valamint az oktatáshoz és az 
egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást biztosítsa; 
• a gyermekkel együttműködjön, emberi méltóságát tiszteletben tartsa; 
• a gyermeket az őt érintő kérdésekről tájékoztassa, azokkal kapcsolatos 
véleményét figyelembe vegye; 
• a gyermeknek ahhoz, hogy jogait érvényesíthesse, tanácsot, segítséget 
adjon; 
• együttműködjön a gyermek ellátásában közreműködő szervekkel és 
személyekkel.14 
 

                                                           
14 1997. évi XXXI törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
(továbbiakban: Gyvt.) 12. § 
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A szülő/gyám tehát az a személy, aki a kiskorú felügyeletére, gondozására 
elsősorban köteles. Ilyen irányú kötelezettsége az oktatással kapcsolatosan is 
fennáll. Ez jelenti többek között azt, hogy elő kell segítnie azt, hogy a felügyele-
te alatt álló gyermek az iskolába megfelelő módon beilleszkedjen, az oktatási 
intézményben számára kötelezően előírt szabályokat betartsa. A szülő/gyám 
talán egyik legfontosabb kötelezettsége az, hogy gondoskodjék arról, hogy 
gyermeke teljesítse kötelességeit, és megadjon ehhez minden tőle elvárható 
segítséget.  

Melyek azok a dolgok ebben az esetben, amiket a törvényes képviselőtől 
elvárhatunk? A törvényes képviselő egyik legnagyobb és legfontosabb feladata, 
hogy gyermekének megtanítsa a demokratikus társadalomban a másokkal való 
együttélés alapjainak elsajátítását. A kiskorú gyermek első hat életévében, de a 
későbbiek során is kamaszkoráig, elsősorban a szüleihez kötődik. Ők azok, akik 
megtanítják, megmutatják neki azokat a szabályokat, magatartási formákat, 
melyeket a későbbiek során ő is követni fog. A szülők feladata ekkor, hogy 
megtanítsák gyermeküknek a másik személy elfogadását, tiszteletét, azt, hogy 
vannak olyan szabályok, melyeket mindenkinek be kell, be kellene tartania. Azt 
is meg kell tanulnia a gyermeknek, hogy az alapvető szabályok áthágása szank-
ciókat von maga után. A gyermekvédelmi gondoskodásban elhelyezett gyer-
meknél ezt a feladatot a szülők nagy valószínűséggel nem, vagy nem kielégítő 
mértékben teljesítették, ezért került ki felügyeletük alól a kiskorú. A gyámra 
hárul tehát az a feladat, hogy a szülők által elmulasztott hiányosságokat pótolja. 
Ez meglehetősen nehéz próbatétel elé állítja a gyámot, különösen azokban az 
esetekben, amikor nem kisgyermekkorban kerül gyámsága alá a kiskorú. A 
korai életévekben elsajátított negatív szülői magatartásminták az életkor előre 
haladásával egyre jobban rögzülnek, így azokon pozitív irányba változtatni 
egyre nagyobb kihívást jelent. Jelentős problémát okozhat tehát az a helyzet – 
mind a gyámnak, mind pedig a pedagógusnak –, ha a szülő más életformát, 
életszemléletet adott át a gyermeknek, mint amit új környezetében – iskolában, 
gyermek- vagy lakásotthonban – várnak el tőle. Emiatt is van szükség a már 
említett pszichológusi segítségre és a pedagógusok együttműködésére. 

Lényegesnek tartjuk azt, hogy ne csak az iskolai, intézményi szabályok 
betartása, betartatása történjen közös erővel, hanem azok megalkotásában is 
aktívan részt vegyen a gyermek. Ennek során olyan készségei fejlődnek, melyek 
alkalmazásával saját érdekeinek jogszerű érvényesítésére is képes lesz későbbi 
élete alatt. Azt is meg kell azonban tanulnia a gyermeknek, hogy jogainak 
érvényre juttatása addig terjedhet, míg mások jogainak csorbításával az nem jár. 
A törvényes képviselő ilyen irányú nevelési, gondozási kötelezettsége nem érhet 
véget azzal, hogy a gyermek óvodába, iskolába kerül. A szülők/gyámok sokasá-
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ga azonban megfeledkezik ilyen irányú feladatairól. Egyre többen gondolják 
úgy – kimondva vagy kimondatlanul –, hogy a gyermek nevelése az oktatásba 
kerülésével a pedagógus feladata lesz.  

 
Megoldás? 

 
Az alábbiakban egy meglehetősen gyakori konfliktusmegoldási módot 

mutatunk be. Ez az egyik legtipikusabb olyan megoldás, melyet az iskolák nem 
megfelelő módon alkalmaznak a gyermekekkel szemben. 

A vidéki kisebb települések iskolái a legtöbb esetben létszám problémák-
kal küzdenek, fennmaradásuk, létük az oda járó gyermekek létszámától függ. 
Az állami normatíva sok esetben a fennmaradáshoz sem elegendő. A települési 
önkormányzatok forrásaikhoz mérten igyekeznek az állami támogatást kiegészí-
teni, de az oktatási intézményeknek így is minden lehetséges eszközt be kell 
vetniük annak érdekében, hogy fennmaradásukat alá tudják támasztani, meg 
tudják indokolni létezésük szükségességét. Sok esetben fordul elő, hogy az 
iskolák megkeresik a gyermekvédelmi intézményeket abból a célból, hogy 
iskolájukba írassák be az ott elhelyezett gyermekeket.15 Az oktatási intézmény 
és a gyermekvédelmi intézmény sokszor nem egy településen található, így a 
gyermekeknek az iskolába oda-, illetve visszautazás plusz terhet jelent. A 
gyámok mégis vállalják e terhet, mivel abban reménykednek, hogy gyámoltjuk 
egy kisebb létszámú vidéki iskolában nagyobb figyelmet kap, könnyebben beil-
leszkedik a közösségbe, gyorsabban elfeledi a családban tapasztalt negatív élmé-
nyeket, jobban halad tanulmányaival. Az iskola is jól jár, hiszen a különleges 
szükségletű gyermekkel nemcsak az osztály létszám emelkedik a szükséges 
mértékben, de az iskola is újabb – nagyobb összegű – bevételhez is jut. A gyám 
és a gyermek részéről ezek az elképzelések azonban az esetek többségében csak 
ábrándok maradnak. A befogadó iskola pedagógusai nem számolnak előre 
azzal a ténnyel, hogy ezek a gyermekek korábban milyen fizikai és mentális 
körülmények között éltek. Nem veszik figyelembe azt, hogy a korai életkorban 
megszerzett, beléjük vésődött magatartásmintákat egyik napról a másikra nem 
tudják elhagyni. Hamar megjelennek tehát a problémák. Ilyen esetben az iskola 
rögtön szabadulni szeretne a gyermektől. Sokszor a legkisebb negatív viselke-
dést is a gyermekintézményben nevelkedő státuszából vonják le, mintegy nega-
tívan diszkriminálva ezzel őt. Megoldásként a másik iskolába helyezést vagy a 
magántanulói státusz bevezetését javasolják. 
                                                           
15 Találkoztunk olyan esettel is, hogy az oktatási és  gyermekvédelmi intézmények vezetői 
kvázi szerződést kötöttek arról, hogy a lehető legtöbb intézményben elhelyezett gyermek 
járjon az adott iskolába. 
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Az oktatási intézményekben magatartási problémákkal küzdő diákokkal 
szemben alkalmazott egyik leggyakoribb konfliktusmegoldási mód az, hogy a 
gyermeket magántanulóként kívánják a továbbiakban oktatni. A 
tankötelezettség, mint említettük – a szülő választása alapján – iskolába járással 
vagy magántanulóként teljesíthető.16 A gyermeknek tehát joga van ahhoz, hogy 
magántanuló legyen. Ez azonban jog és nem kötelesség.  

A problémás gyermekekkel szemben – jó esetben csak végső megoldásként – 
két lehetőséget alkalmazhatnak jogszerűen az iskolák. Az egyik a diák eltiltása az 
adott iskolában a tanév folytatásától, a másik az iskolából való kizárás. A prob-
léma ezekkel a megoldásokkal az, hogy a tanköteles tanulóval szemben a tanév 
folytatásától való eltiltás, illetve a kizárás fegyelmi büntetés nem alkalmazható. 
Mivel az oktatási intézmények többsége a probléma megoldását abban látja, 
hogy megszabaduljon a „renitens” diáktól, másik iskolát próbál e tanulónak 
keresni.  A másik iskolába való áthelyezés, mint fegyelmi büntetés akkor 
alkalmazható, ha az iskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola 
igazgatójával megállapodott. Ennek egyik nagy hátránya lehet az iskola 
szempontjából, hogy egy kisebb településen esetleg nincs másik iskola, vagy a 
kevés számú iskolák egyike sem kívánja a tanulót befogadni. A gyermek maga-
tartási és egyéb problémái ezzel a megoldással természetesen nem oldódnak 
meg! Az iskola következő lépése ilyen esetekben, vagyis az esetek döntő 
hányadában az szokott lenni, hogy a szülőt megpróbálja rávenni arra, hogy 
gyermeke magántanulóként folytassa iskolai tanulmányait. Ez leggyakrabban 
úgy történik meg, hogy a szülő elé tesznek egy előre megírt kérelmet, melyet 
csak alá kell írnia. Sok esetben ezt megelőzően és ezt követően sem hangzik el 
semmiféle tájékoztatás az oktatási intézmény részéről arra vonatkozóan, hogy 
ez nem kötelező a szülőre nézve. Az iskola – sok esetben különböző fenyegeté-
sekkel – mintegy rákényszeríti a szülőt arra, hogy önként döntsön erről a 
jogviszonyról. Munkám során számtalanszor tapasztaltam, hogy az oktatási 
intézmények rákényszerítették a törvényes képviselőre és a gyermekre a 
magántanulóság intézményét. Nem vették ennek során figyelembe azt, hogy a 
szülőnek/gyámnak ez mekkora problémát okoz. Sok esetben ugyanis a kiskorú 
gyermek napközbeni felügyelete nem megoldott. Egyéni tanulása nem biztosí-
tott. A legtöbb problémás gyermek addig sem szeretett iskolába járni, de miután 
magántanulóvá nyilvánítják őket, a tanulási kötelezettség alól is felmentve érzik a 
továbbiakban magukat. Az iskola által felajánlott segítséget sem fogadják el, így 
sok esetben egyenes út vezet az újabb évismétlésekhez, majd végül a későbbi 
munkanélküliséghez. A probléma hatványozottan jelentkezik a gyermekvédelmi 
                                                           
16 Kttv. 7. § (1) bek. 
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gondoskodásban élő tanulók esetében. Elsősorban ők azok, akikkel szemben 
ezt a módszert előszeretettel alkalmazzák, alkalmaznák. Kitűnően működik 
sajnos azokban az esetekben is, amikor a szülők nem rendelkeznek kellő jogis-
merettel, és minden vita vagy kérdés nélkül elfogadják az iskola egyoldalú 
döntését. Az iskola egyoldalú döntése ez, hiszen nem a szülőnek jutott eszébe 
ez a megoldás, hanem a gyermektől szabadulni akaró oktatási intézménynek. 
Ők írják meg a szülő helyett a kérelmet, ők azok, akik nem tájékoztatják a 
szülőt és a gyermeket jogaikról, a kérelem következményeiről.  

Az iskola ezzel a cselekményével az egyébként is hátrányos helyzetben 
lévő gyermeket, még rosszabb állapotba hozhatja. Feladata ezzel szemben pont 
az ellenkezője kellene hogy legyen.  A Közoktatási törvény szerint ugyanis, ha 
az iskola igazgatója vagy a gyámhatóság, illetve a gyermekjóléti szolgálat 
megítélése szerint a tanulónak hátrányos, hogy tankötelezettségének magán-
tanulóként tegyen eleget, vagy az így elkezdett tanulmányok befejezésére nem 
lehet számítani, köteles erről értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes önkormányzat jegyzőjét. A jegyző dönt 
arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Hátrányos 
helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéséhez be kell szereznie a 
gyermekjóléti szolgálat véleményét.17 Ezek alapján tehát az iskolának lenne a 
feladata az, hogy gyermekvédelmi feladatainak ellátása során megakadályozza 
azt, hogy a hátrányos helyzetben lévő gyermek kikerüljön az oktatási intézmény 
falai közül. Nekik kellene a gyermekjóléti szolgálatot értesíteni abban az eset-
ben, ha olyan szülő kérné a gyermeke magántanulói státuszát, aki nem tudja a 
megfelelő körülményeket biztosítani ahhoz, hogy a gyermeke így teljesítse 
tanulmányi kötelezettségeit. Az iskolák ezzel teljesen ellentétes gyakorlatot foly-
tatnak akkor, amikor kényszerítik a gyermeket és a szülőt /gyámot ilyen 
oktatási formára. Ezekről a gyermekjóléti szolgálat, és a jegyző a legtöbb 
esetben gyakorlatilag semmit sem tud.  

Ha a törvényes képviselő nem akarja önszántából – az iskola rábeszélésére 
– a gyermek magántanulói státuszára vonatkozó kérelmét benyújtani, az iskola 
újabb jogtalan lépésektől sem riad vissza. Találkoztunk olyan esettel, amikor az 
oktatási intézmény egy ilyen szituációban a gyermek osztályába járó tanulók 
szüleinek „segítségét” vette igénybe. A többi diák szülei kezdték követelni azt, 
hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban lévő gyermeket távolítsák el az 
osztályból, nyomást gyakorolva ezzel a gyámra. Az elhangzott érvek a szülőktől 
és a pedagógusoktól a „nem tud a gyermekem olyan környezetben tanulni, ahol 
ilyen gyermek jár” mottó köré csoportosulnak ezekben az esetekben. Úgy 
gondolják, hogy jogaikat úgy érvényesíthetik, ha ezzel párhuzamosan egy másik 
                                                           
17 Kttv. 7. § (2) bek. 
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diák jogait megsértik. A „sok lúd disznót győz” elvét gondolják itt is alkalmazha-
tónak. Soha nem szabad azonban – sem az oktatásban, sem azon kívül – úgy 
jogot érvényesíteni, hogy ezzel egy másik személy ugyanilyen jogát megsértjük. 
Az oktatáshoz való jog megilleti azt a gyermeket is, aki nem kezelhető olyan 
könnyen, mint a többiek. Az iskola és a pedagógus feladat az, hogy megoldják 
ezt a problémát jog- és szakszerű eszközökkel. 

Az oktatási intézményeknek minden esetben jogkövető magatartást kell 
tanúsítaniuk, hiszen csak ezekben az esetekben várhatják el a tanulóktól és 
hozzátartozóiktól is ugyanezt. Ha a pedagógusok nem ismerik azokat a jogsza-
bályban deklarált legális szankcionálási lehetőségeket, melyekkel a gyermek 
magatartását megregulázhatják, akkor alkalmazni sem tudják majd. Ez a feladat 
elsősorban a pedagógusképzés feladata lenne, de a munkáltatóra, intézmény-
vezetőre is feladatokat ró. 
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