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Tc. 
dr.Filipsz Andrea úrhölgy 
jegyző részére 
Polgármesteri Hivatal, XI. kerületi Önkormányzat 
1113 Budapest XI. ker. Bocskai út 39/41. 
 
 

Tárgy: törvényességi kérelem 
 
 
Kapják: 

- Molnár Gyula úr polgármester – Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata 

- Fidler Gábor úr igazgató – Farkasréti Általános Iskola 
 
 
Tisztelt dr.Filipsz Andrea úrhölgy! 
 
A Farkasréti Általános Iskola (1112 Budapest, Érdi u. 2.) Szülői Szervezete a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény -  továbbiakban Kt. - 84. § (2) bekezdése alapján  
 

törvényességi kérelmet 
 
nyújt be a Szülői Szervezet jogainak megsértése okán az alábbiak szerint. 
 
Előadjuk, hogy a Farkasréti Általános Iskola igazgatója álláspontunk szerint folyamatosan és 
következetesen megsérti a Kt.-ben foglaltakat, a Kt. alapelveit és a Kt.-ben tételesen felsorolt 
olyan jogosultságok gyakorlásának biztosítását, amely jogosultságok a Szülői Szervezetet 
illetik meg alanyi jogon. 
A Szülői Szervezet a jogainak gyakorlása érdekében többször fordult az iskola igazgatójához, 
de ezen megkeresésekre vagy egyáltalán nem kapott választ vagy csak jelentős késéssel, ezek 
tények tételes felsorolására a későbbiekre visszatérünk. 
 
 
1. A konkrét eset, amely álláspontunk szerint már önmagában megalapozza a 
törvényességi kérelem előterjesztését és a Kt.-ban biztosított eljárási szabályok igénybe 
vételét 2009. március 02-án történt.  
A Kt. 59.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint a Szülői Szervezet képviselője tanácskozási 
joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein bármely, a gyermekek, tanulók nagyobb 
csoportját érintő kérdést érintő témánál. 
Az iskola igazgatója, aki ezt a pozíciót másfél éve tölti be, a 2009. március 02-i 
nevelőtestületi értekezletre, az értekezlet időpontját megelőző egy héttel írásban meghívta a 
Szülői Szervezetet. Ez a meghívás szabályszerűen történt. Az viszont már nem, hogy erre a 
meghívásra a másfél év alatt először került sor, miközben a Szülői Szervezet szóban 
folyamatosan, írásban az első alkalommal a 2008. október 08-án kelt (1. szám alatt 

mellékelve), levelében kérte, hogy részt vehessen a nevelőtestület értekezletein.  
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A levélre nem kaptunk választ, sem szóban, sem írásban, és teljesen biztosak vagyunk abban 
is, hogy a 2009. március 02-i ülésre szóló meghívást nem ezen levél inicializálta, hiszen az 
iskola igazgatója a nevelőtestületet ezen idő közben is többször értekezletre hívta.  
Azt állapíthatjuk meg tehát tényállásszerűen, hogy önállóan, a jogkövető magatartás okán 
meghívást soha nem kapott az iskola igazgatójától a Szülői Szervezet, a 2008. október 08-i 
írásbeli kérés ellenére sem kapott meghívást, vagyis a 2007-2008-as egész tanítási évben, 
2008-2009. első tanítási félévben egyszer sem, és a második tanítási félévben most először 
történt meg, hogy gyakorolni tudta a Szülői Szervezet a Kt. 59.§ (5) bekezdésében foglalt 
jogait, bár hozzátesszük, hogy a jogok gyakorolhatóságát az iskola igazgatója jelentősen 
korlátozta.  
Előadjuk, hogy tartalmában a korlátozás azt a magatartást jelenti, hogy a nevelőtestületi 
értekezlet megkezdését követően az iskola igazgatója előadta, hogy a szülőknek lehetőséget 
biztosít most, a napirendi pontokkal kapcsolatos észrevételek megtételére. Annyit tehetnek, 
hogy az értekezlet elején elmondják, amit akarnak a napirendi pontokhoz, és utána távozzanak 
el az értekezletről. Szó nem volt tehát a tanácskozási joggal történő részvételről, amely a Kt. 
59.§ (5) bekezdése szerint egyértelműen kiterjed a nevelőtestületi értekezlet a gyerekek, 
tanulók nagyobb csoportját érintő kérdések tárgyalására, annak teljes idejére és egészére, 
korlátozások nélkül.  
Ha a jogalkotó korlátozni akarta volna a tanácskozási jog gyakorlását, vagy időben vagy téma 
szerint, akkor nyilván erről taxatíven megemlékezett volna, az egyébként részletesen 
megfogalmazott jogszabályhely megalkotásakor. Tekintettel arra, hogy ilyen korlátozást nem 
tartalmaz a törvény, így az iskola igazgatója sem értelmezheti akként, hogy csak 
részjogosultságot ad a Szülői Szervezetnek a tanácskozási jog gyakorolhatósága terén. Ha egy 
adott jogszabály nem határozza meg a tanácskozási jog időbeli kereteit, akkor azt 
nyilvánvalóan a kérdések, témák egész tartamára biztosítja a jogosult részére a szavak 
általánosan elfogadott értelme szerint, és nem lehet szubjektív okokból jogellenesen szűkítő 
értelmezést alkalmazni.  
Ráadásul a Kt. 2.§ (4) bekezdés b/ pontja egyértelműen és törvényi alapelvként szögezi le – 
így a teljes jogszabályra vonatkoztatja -, hogy szülők közösségével együttműködve végzi az 
iskola az oktató-nevelő munkáját, az együttműködést, mint alapelvi magatartás mozzanatot 
modellizálja végig  teljes Kt-ban. Az együttműködés így jogosultság és kötelezettség 
egyszerre, és a Kt. egészére kiterjed. 
A Szülői Szervezetnek tehát nemcsak az 59. § (5) bekezdésében, hanem a 2.§ (4) b/ pontjában 
foglalt jogai is sérültek a 2009. március 02-i nevelőtestületi értekezleten az iskola 
igazgatójának magatartása miatt, így ezen tények megalapozzák álláspontunk szerint azt, 
hogy törvényességi kérelem keretében a T. Jegyző asszony állítsa helyre az iskola törvényes 
működését, és az iskola fenntartójaként biztosítsa a Szülői Szervezet jogainak érvényesülését. 
 
 
2. A tényeken tovább haladva előadjuk, hogy az iskola igazgatója az együttműködést, 
mint alapelvi magatartást durván megsértette, mikor a Szülői Szervezet 2008. 11. 01-én tartott 
ülésén megfenyegette a Szülői Szervezet tagjait és vezetőit. Magatartásával nem hogy nem 
volt együttműködő, hanem korlátozta és kifejezetten akadályozta a Szülői Szervezet 
munkáját. Ezzel megsértette a Kt. 55. § (2) bekezdésének e./ pontját is. 
A Szülői Szervezet 2008. 09. 08-09-én tartott szülői értekezleteken egy véleményfelmérő 
kérdőívet osztott ki a szülőknek. A kitöltés önkéntes és anonim volt. A kérdőívek 
értékelésének ismertetésére 2008. 11. 01-jén a Szülői Szervezet gyűlésén került volna sor, 
annak érdekében, hogy éves munkamenetét, céljait, programját a Szülői Szervezet 
meghatározza. Az ülés előtt az iskola igazgatója odalépett a Szülői Szervezet három 
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vezetőjéhez és elmondta, hogy a kérdőívvel kapcsolatosan az Adatvédelmi Biztoshoz fordult 
és onnan azt az állásfoglalást kapta, hogy jogtalan adatkezelés történt. Amennyiben ismertetik 
az értékelést, akkor ezzel kimerítik a jogtalan adatkezelés fogalmát és feljelenti a Szülői 
Szervezetet (azt nem mondta hol). A vezetők kérdésére, miszerint van-e írásbeli dokumentum 
az igazgató birtokában a jogsértés megállapításáról, azt válaszolta: „van, de nem adom oda”. 
Állítását megismételte az igazgató a gyűlés elején a következő formában is: 
„...A kérdőív adatfelvételi módja nem egyezik meg a törvényességgel, épp ezért a Magyar 
Adatvédelmi jog szerint, ill. az Adatvédelmi Biztos szerint jogosulatlan adatkezelés történt…” 
”…Az adatvédelmi biztos által adott állásfoglalást én magamra kötelezőnek érzem, mert úgy 
gondolom, hogy egy iskola működésének törvényesnek kell lenni. Nyilvánvalóan, hogyha 
ebből az adatkezelésből, ebből az adatokból nyilvánosságra kerülnek adatok, akkor a 
jogosulatlan adatkezelés megvalósul és ennek megvannak a törvényi feltételei, illetve törvényi 
következményei. Én erre szeretném felhívni a szülők figyelmét…” 
Az igazgató ugyanezen tárgykörben a következőket állította 2008. 11. 14-én a Szülői 
Fórumon: 
„…Az Adatvédelmi Biztoshoz a kérdést elküldtem, az Adatvédelmi Biztos válaszolt is, a 
válasz még írásban nem érkezett meg…” 
A szülők kérésére az írásbeli válaszra a következőket mondta: 
„…Ezt a kérdést írásban meg fogom Önöknek válaszolni…” 
„…8 napon belül írásban én válaszolok. Én itt most 40 ember előtt ezt elmondom…” 
A kérdésben azóta sem kaptak az igazgató határozott ígérete ellenére sem, sem a szülők, sem 
a Szülői Szervezet semmilyen további tájékoztatást vagy írásbeli bizonyítékot, amely 
alátámasztaná az igazgató állítását.  
A Szülői Szervezet is megkérte a kérdőívről az Adatvédelmi Biztos állásfoglalását, amelyet 
írásban meg is kapott, és amely szerint „… a felmérés a személyes adatok védelméről és a 
közérdekű adatok  nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit nem 
sérti…”. (2. szám alatt mellékelve) 
 
 
3. Az előző pontban leírtak egy olyan konkrét példát mutatnak be, amikor az iskola 
igazgatója nagy nyilvánosság előtt tett állításai, többszörösen ellentmondanak a tényeknek, 
rendelkezésre álló bizonyítékoknak vagy saját korábbi állításainak. Gyakran tapasztalják mind 
a szülők, mind a tanárok, hogy az iskola igazgatója ilyen, önmaguknak, a meglévő 
bizonyítékoknak és a tapasztalható tényeknek is ellentmondó állításokat hangoztat, 
kommunikál. Általános vélekedés az iskolában, hogy az igazgató állításainak a valósághoz 
való viszonya kétséges, egyszerűbben fogalmazva nem mond igazat, és ezt nem lehet azzal 
magyarázni, hogy az igazgató az igazságot másképp éli meg, mint ahogyan az objektív 
módon, a szavak általánosan elfogadott értelme szerint érthető. Az iskola igazgatója felelős az 
intézményben folyó nevelő munkáért. A nevelés egyik leghatékonyabb formája a személyes 
példamutatás. 
Jelen esetben a tanulók egy olyan felnőtt magatartási mintát, példát láthatnak az iskola 
igazgatójában, amely hátráltatja és akadályozza az egészséges erkölcsi fejlődésüket és ezzel 
egyidejűleg megállapítható az is, hogy az iskolában folyamatosan sérül a tanulók Alkotmány 
67. § (1) pontjában biztosított joga. 
Túl a gyermekek alkotmányos jogainak sérülésén kijelentjük, hogy a szülők számára az ilyen 
magatartás elfogadhatatlan. Kérjük olyan személyügyi konzekvenciák levonását, amely 
elhárítja a jogsértést, és helyreállítja az igazmondás értékét az iskolában. 
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4. A fentiekben már említettük, hogy nem az előzőekben részletesen leírt eset az egyetlen 
sajnos, amellyel a Kt.-ben foglaltak megsértésre kerültek/nek. 
A Szülői Szervezet 2008. 09. 24-én levélben kérdéseket intézett az iskola igazgatójához. A 
levélen látható a kézzel írt átvétel (3. szám alatt mellékelve), választ soha nem kaptunk sem 
írásban, sem szóban, tehát az együttműködési kötelezettség megszegése ebben az esetben is 
egyértelműen bizonyított tény. 
 
 
Előadjuk, hogy a jelen törvényességi kérelemhez csatolt mellékleteket már becsatoltuk és 
kézbesítettük a T. Önkormányzat részére a 2008. október 14-én írt levelünk mellékleteként, 
majd digitális formában is elküldtük a T. Oktatási Bizottság elnökének. Ezzel utalunk arra is, 
hogy a T. Önkormányzat rendelkezésére állt már korábban is mindazon információt 
tartalmazó dokumentum, amelyet most egybeszerkesztve nyújtunk be. 

 
Összefoglalva: 
 
A fentiekben előadott tények, adatok, bizonyítékok, iratok és jogszabályhelyek alapján 
együttesen, de egymásból következően az alábbi kérelmeket támasztjuk: 
 

- kérjük annak megállapítását, hogy a Szülői Szervezet Kt.-ban biztosított jogai 
megsértésre kerültek, 

- kérjük a jogszabálysértés okainak feltárását, és az okozó személyének 
megállapítását, 

- az előzőekhez képest kérjük a személyi konzekvenciák levonását, 
- kérjük, hogy szankcionálják a rendelkezésükre álló minden eszközzel a jogsértő 

magatartást, és ezzel prevenciót is gyakorolnak, 
- kérjük mindazon információ, tény és adat, irat a Szülői Szervezet részére történő 

utólagos átadását, amelyet a jogsértés miatt nem kapott meg a Szülői Szervezet 
(egyszóval a Szülői Szervezet jogainak reparálását), 

- kérjük minden személyi és tárgyi feltétel biztosítását ahhoz, hogy a Szülői 
Szervezet Kt.-ban biztosított jogai a továbbiakban érdemben érvényesíthetők 
legyenek,  

- kérjük a törvényességi kérelem alapján 15 naptári napon belül érdemi intézkedés 
meghozatalát, 

- kérünk folyamatos írásbeli tájékoztatást az intézkedéseikről, 
- kérjük, hogy szíveskedjenek írásban tájékoztatni, hogy milyen további 

jogosultságai vannak a Szülői Szervezetnek a jelen eljárásban. 
 
Amennyiben a T. Jegyző asszonynak a jelen ügyben az érdemi elbíráláshoz bármilyen további 
információra, dokumentumra, kép- vagy hangfelvételre, tanukra, személyes tárgyalásra van 
szüksége, akkor minden számottevő tekintetben állunk rendelkezésükre azzal, hogy a 
tárgyalásokat ésszerű határidőben, de maximum a 15 napos határidőn belül kell lefolytatni, és 
a tárgyalások nem vezethetnek az érdemi elbírálás időbeli elhúzódásához. 
 
Budapest, 2009. március 04. 
 
____________________ 

Rabi Edit 
Szülői Szervezet elnöke 


