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petíció az Európai Szociális Alapból származó támogatások Hollandiában 
történő felhasználásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy az Európai Szociális Alapból származó támogatásokat –
amelyeket a holland tanintézményekben a korai iskolaelhagyást célzó projektek 
finanszírozására kellett volna felhasználni – az iskolájában soha nem erre a célra használták, 
ennek a ténynek az eltitkolása érdekében pedig csaltak az űrlapok kitöltésénél. A petíció 
benyújtója szerint az ESZA-támogatások az iskola általános költségvetésébe kerültek, így 
azokat az iskola által kitűzött bármely cél támogatására fel lehetett használni. A petíció 
benyújtója azt állítja, hogy iskolájában soha nem került sor a korai iskolaelhagyás
megakadályozására irányuló projekt keretében kifejtett valódi tevékenységre. A petíció 
benyújtója kéri annak vizsgálatát, hogy a ESZA-támogatások általa vázolt felhasználási módja 
összhangban áll-e az ESZA szabályaival és célkitűzéseivel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. május 12. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.

A petíció

A petíció benyújtója, aki egy holland iskolában tanárként dolgozik (ROC Rijn IJssel), azt 
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állítja, hogy a hollandiai iskolák az Európai Szociális Alapból (ESZA) nyújtott – és a korai 
iskolaelhagyás csökkentését elősegíteni hivatott – támogatásokat általános költségvetésük 
részeként kezelik, és az ESZA-ból származó összegeket az általuk megválasztott célokra 
használják fel. Azt állítja, hogy nem léteznek a korai iskolaelhagyás csökkentését célzó 
projektek, és szinte alig lehet projektköltségeket elszámolni szokásos iskolai tevékenységként. 
A petíció benyújtója azt szeretné megtudni, hogy az ESZA által nyújtott finanszírozás ily 
módon történő felhasználása összhangban van-e a szabályokkal. 

A petíció benyújtója ezenkívül megemlíti, hogy iskolája arra kérte tanárait, hogy 
visszamenőlegesen dátumozzák a vonatkozó űrlapokat (azaz a tanárok jelenléti íveit) a 
követelmények teljesítése érdekében. A petíció benyújtója ugyanakkor megerősíti, hogy az 
ilyen gyakorlatot a holland hatóságok nem tolerálják.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

A 2000–2006 közötti programozási időszakra vonatkozó holland ESZA operatív programnak1

része a korai iskolaelhagyás csökkentésére irányuló megelőző intézkedés. A holland iskolák 
az Oktatási Minisztériumnál kérelmezhetik a korai iskolaelhagyás csökkentésére irányuló 
ESZA-támogatást. A korai iskolaelhagyás csökkentésére irányuló projekt célja, hogy a 
tanulókat az oktatási rendszerben tartsa mindaddig, amíg meg nem szerzik első képesítésüket. 
A projekt keretében folytatott tevékenységeknek a nemzeti jogszabályok által meghatározott 
témákhoz kell kapcsolódniuk2. Ilyen téma például az egyéni pályaorientáció és a diákoknak 
nyújtott tanácsadás összehangolása, valamint az ezekkel kapcsolatos eljárások fejlesztése (pl. 
az osztálylétszám csökkentésével és a tanárok számának növelésével), eljárások és eszközök 
kidolgozása a diákok kiszűréséhez és értékeléséhez, továbbá a hálózatépítés fejlesztése az 
iskolákban. A korai iskolaelhagyás csökkentésére irányuló projektben olyan tanulók vehetnek 
részt, akik esetében – a nemzeti jogban foglaltak alapján – fennáll annak veszélye, hogy idő 
előtt elhagyják az iskolarendszert. A tanulókat minden tanév kezdetén értékelik, és év közben 
nincsen rugalmas felvétel az iskolába.

Az ESZA-támogatás (amely a projekttel kapcsolatos költségek 50%-ának felel meg) iránti 
kérelem részét képezi egy projektterv, amely megfogalmazza a projekt tevékenységeit, a 
projekt költségvetését, valamint az említett tevékenységek finanszírozási módját. A korai 
iskolaelhagyás csökkentésére irányuló projektek társfinanszírozása az Oktatási Minisztérium 
által biztosított átalányösszeggel történik. Egy kis létszámú osztályokkal működő, a korai 
iskolaelhagyás csökkentését célzó projekt esetében a tanárok bérével kapcsolatos kiadások –
vagy legalábbis azok egy része – köthető az ilyen projekthez, attól függően, hogy a tanulók 
összlétszámához viszonyítva hány olyan diák van, aki megfelel azon kritériumoknak, amelyek 
alapján feltételezhető, hogy esetükben fennáll a korai iskolaelhagyás veszélye. A résztvevők 
jelenlétét havonta feljegyzik az arány megállapítása érdekében. Az ilyen projektekben részt 
vevő tanároknak havonta alá kell írni jelenléti ívüket.

Az Európai Számvevőszék ellenőrizte Hollandiában a korai iskolaelhagyás csökkentésére 
irányuló projekteket a 2000–2006-os programozási időszakban. Semmi nem utalt arra, hogy a 

                                               
1 A 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó holland ESZA operatív program nem foglal magában a korai 

iskolaelhagyás csökkentését célzó intézkedést. 
2 Az ESZA 3. támogatási szabályai oktatási intézmények számára, 2000–2006.
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korai iskolaelhagyás csökkentését célzó ESZA-költségvetést az iskolák az általuk 
megfelelőnek ítélt egyéb célokra használták fel.

Ami a petíció benyújtója iskolájában állítólagosan történt visszamenőleges dátumozást illeti, 
meg kell jegyezni, hogy a holland hatóságok vizsgálatát követően a petíció benyújtója 
iskolájának kifizetett ESZA-támogatások nem alkotják majd a végső kifizetésre vonatkozó 
kérelmek részét. Ennek megfelelően a petíció benyújtójának iskolájában folyó, a korai 
iskolaelhagyás csökkentését célzó projektek nem részesülnek ESZA-finanszírozásban.

Következtetések

A korai iskolaelhagyás csökkentésére irányuló hollandiai projektek akkor részesülhetnek 
ESZA-finanszírozásban, ha a projekt tevékenységei nem lépik túl azon nemzeti jogszabályok 
hatáskörét, amelyek pontosítják az ESZA 2000–2006-os program által meghatározott keretet. 

Az osztálylétszám csökkentése és a tanárok számának növelése támogatható tevékenységnek 
tekinthető. A tanárok bére – vagy legalábbis annak egy része – köthető a korai iskolaelhagyás 
csökkentését célzó projekthez, és ESZA-társfinanszírozásban részesülhet, attól függően, hogy 
az osztályban hány olyan tanuló van, akiknek esetében fennáll a korai iskolaelhagyás veszélye
(a nemzeti jogszabályokban meghatározottakkal összhangban). A tanároknak ugyanakkor 
havonta alá kell írniuk a jelenléti ívüket, és a korai iskolaelhagyás csökkentését célzó projekt 
résztvevőinek jelenlétéről megfelelő nyilvántartást kell vezetni.  

Az iskoláknak szóló hollandiai ESZA-támogatás szabályai (amelyek az Oktatási 
Minisztériumtól erednek) meghatározzák a támogatható témákat és tevékenységeket, valamint 
azokat a feltételeket, amelyet a résztvevőknek (azaz azoknak a tanulóknak, akik esetében 
fennáll a korai iskolaelhagyás veszélye) be kell tartaniuk.

A Bizottságot arról tájékoztatták, hogy az Európai Közösség Csaláselleni Hivatala (OLAF) 
jelenleg egy ezen ügyhöz hasonló esetről benyújtott információkat vizsgál. Az OLAF-nak 
ezzel az értékeléssel, amelyet az ilyen ügyek tekintetében irányadó műveleti eljárásokkal 
összhangban végez, azt kell eldöntenie, hogy hivatalos vizsgálatot indít-e az ügyben. Az 
OLAF megfelelő időben értesíti majd az érintett feleket az értékelés eredményéről.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. április 22.

2009. szeptemberi válaszában a Bizottság arról tájékoztatta a Parlamentet, hogy az Európai 
Közösség Csalás Elleni Hivatala (OLAF) az ezen üggyel kapcsolatban benyújtott hasonló 
információkat vizsgálja. 2010. március 26-án az OLAF tájékoztatta a Bizottságot a 2010. 
február 10-i határozatáról, amelynek értelmében az ügyet eljárást nem igénylő ügynek 
minősítve lezárja a vizsgálatot.

Az OLAF a petíció benyújtója által a holland Oktatási Minisztériumhoz benyújtott panaszt 
követő intézkedések alapján hozta meg határozatát. Az intézkedések következtében 
érvénytelenítették a 2,5 millió euró összegű közösségi hozzájárulást, az Oktatási Minisztérium 
által a petíció benyújtója iskolájának kifizetett előleget visszafizették, az Oktatási
Minisztérium által végzett ellenőrzések eredményeit pedig továbbították az ügyészségnek. Az 
ügyészségnek kell eldöntenie, hogy ezek az információk indokolják-e, illetve szükségessé 
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teszik-e büntetőeljárás kezdeményezését. A petíció benyújtója által 2010 februárjában az 
Európai Parlamentnek szolgáltatott újabb információk szerint az ügyészség úgy határozott, 
hogy büntetőeljárást indít.

Határozatának meghozatala során az OLAF az Oktatási Minisztérium azon állítását is 
figyelembe vette, miszerint a más iskolákban végrehajtott ellenőrzések nem tártak fel a petíció 
benyújtójának iskolájában észleltekhez hasonló szabálytalanságokat (azaz az adott űrlapok 
visszamenőleges dátumozását). Ezzel kapcsolatban az Oktatási Minisztérium az Európai 
Számvevőszék és a Bizottság által elvégzett ellenőrzéseket is megemlítette, amelyek szintén 
nem tártak fel hasonló jellegű szabálytalanságot.

A holland hatóságok megfelelő intézkedéseket tettek a petíció benyújtójának panasza 
nyomán. A petíció benyújtójának iskolájában a korai iskolaelhagyással kapcsolatos projektek 
nem részesülnek ESZA-finanszírozásban, továbbá az ügyészséget tájékoztatták a holland 
Oktatási Minisztérium megállapításairól, aminek következtében vizsgálat indult.


