Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
3525 Miskolc, Városház tér 8.
tárgy: közérdekű bejelentés

Tisztelt Fenntartó!
A Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet (TASZ) nevében a panaszokról és a közérdekű
bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 1. § (3) bekezdése alapján közérdekű bejelentéssel
élünk az alábbiak miatt.
Szülői beszámolókból és a nyilvánosságból származó értesüléseink szerint Csöbör Katalin
országgyűlési képviselő fővédnöksége mellett 2014. február 7-én 15 órakor a miskolci Mese
Cukrászda előtti téren „Karnevál” kezdődött (a továbbiakban: Rendezvény). A Belvárosi Óvoda
Vezetőjének az óvodába beíratott gyerekek szüleihez címzett felhívása szerint a Rendezvényen – a
felhívásban „Farsangi mulatság” – a Belvárosi Óvoda is részt vett. Az intézmény fenntartója Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormányzata.
Mellékeljük a Rendezvényről szóló plakátot, a szülőknek szóló óvodavezetői felhívást, és egy fotót,
ami Csöbör Katalin országgyűlési képviselőt mutatja a Rendezvényen.
A TASZ megítélése szerint a Rendezvény a választói akarat befolyásolásának megkísérlése. A
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény szerint kampánytevékenységnek minősül minden
olyan kampányidőszakban folytatott tevékenység, amely a választói akarat befolyásolása vagy ennek
megkísérlése céljából történik (141. §). Pártja, a FIDESZ nyilvános tájékoztatása szerint Csöbör Katalin
az idei országgyűlési választásokon is indulni fog, ugyanabban a választókerületben, ahol jelenleg is
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1. számú országgyűlési egyéni választókerületében megválasztott
képviselő. Nincs tudomásunk arról, hogy a képviselő az előző években szervezett volna ehhez a
mostanihoz hasonló rendezvényt. Arról viszont a szülők tájékoztattak, hogy a Rendezvényen való
részvételre olyan köznevelési intézmények is kaptak lehetőséget, amelyek jelenleg nem, de a
választókerületi határok megváltoztatása miatt idén már az 1. számú választókerület területére
esnek. Továbbá, bár a választási kampány hivatalosan 2014. február 15-én kezdődik, a TASZ szerint az
a rendezvény, amit egy országgyűlési képviselő szervez vagy védnököl és amin részt vesz, két
hónappal az országgyűlési választások előtt, egyértelműen párttal kapcsolatba hozható politikai célú
tevékenységnek minősül.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a hatálya alá tartozó közoktatási
intézményekre, így az óvodákra is pártpolitikai semlegességet ír elő: „A nevelési-oktatási intézmény
helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet,
továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda, iskola, kollégium ellátja a gyermekek, tanulók
felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység
nem folytatható.” (24. § (3) bekezdés) Mivel a Rendezvényre történetesen abban az időben kerül
sor, amikor még az óvodák látják el a gyerekek felügyeletét, az azon való kötelező részvételről szóló
intézményvezetői döntés a TASZ szerint ellentétes a nemzeti köznevelésről szóló törvény szigorú
pártpolitikai semlegességet előíró szabályával.
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A köznevelési intézmények pártpolitikai semlegességének sérelmén túl az óvodavezetői döntés sérti
a szülők, az óvónők és a gyerekek lelkiismereti szabadsághoz való jogát is. Az óvodavezetőtől kapott
felhívás szerint a Rendezvényre 14:45 órákor indulnak az óvodából a résztvevő gyerekek, szüleik és az
óvónők. Az óvónők mellett a résztvevő gyermekek szülei számára is kötelező a részvétel, ami
merőben eltér a szokásos, óvodaépületen kívüli óvodai eseményektől: más esetekben az óvónők
maguk látják el a gyerekek felügyeletét az óvodán kívül is. Bár a szülő nyilatkozhat úgy, hogy nem
tudja gyerekét elkísérni, ekkor azonban a gyerek sem vehet részt. Távolmaradásával tehát a szülő
gyakorlatilag eltiltja gyerekét a farsangi karneválon való csoportos óvodai részvételtől (a fejdíszeket,
amiben felvonulnak, a gyerekek már napok óta együtt készítik). Annak a szülőnek tehát, aki önként
nem venne részt egy országgyűlési képviselő által szervezett rendezvényen, választania kell aközött,
hogy megfosztja gyermekét egy társaikkal közös élménytől, amire ő napok óta készül, és aközött,
hogy akarata ellenére részt vesz a Rendezvényen. A Rendezvény résztvevői – gyerekek, szüleik,
óvónők – így elkerülhetetlenül részesei voltak a Rendezvénynek. Kényszerítő jellege miatt az ilyen
választás a TASZ szerint ellentétes az Alaptörvényen garantált lelkiismereti szabadsággal (VII. cikk), és
ennek megfelelően a nemzeti köznevelési törvénynek azzal az alapelvével, mely szerint a köznevelési
intézményekben a teljes nevelés-oktatási folyamatban tiszteletben kell tartani a gyermek és a szülő
világnézeti meggyőződését (3. § (3) bekezdés).
A jogsértés orvoslása érdekében a TASZ a közérdekű bejelentésekről szóló törvény 3. § (1) bekezdése
alapján azt kéri a Fenntartótól, hogy állapítsa meg a jogsértést, gondoskodjon a jogszerű állapot
helyreállításáról. A jogsértés orvoslásának megfelelő módja a TASZ szerint a szülőkhöz címzett
bocsánatkérés. A TASZ a jövőbeli hasonló jogsértések elkerülése érdekében szükséges intézkedésnek
tartja azt is, az általa fenntartott köznevelési intézmények vezetői részére Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata dolgozzon ki egy útmutatót a köznevelési intézmények pártpolitikai
semlegességének biztosítására.

Budapest, 2013. február 10.
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