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Tárgy: Catherina Groeneveld ír állampolgár által benyújtott 477/2007 számú petíció 
az otthoni iskoláztatás németországi tiltásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója és dél-afrikai férje gyermekeikkel ideiglenesen Németországban 
telepedtek le. Pedagógiai és családi okokból a petíció benyújtója gyermekei oktatását otthon 
kívánja megoldani, azonban ezt a német hatóságok elutasították. A petíció benyújtója 
hangsúlyozza, hogy Németország az egyetlen olyan európai uniós tagállam, amely nem 
engedélyezi az otthoni iskoláztatást. Úgy véli, hogy ez ellentétes a munkaerő Közösségen 
belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendelet szellemével és szövegével. 
Következésképpen a petíció benyújtója az Európai Parlamentet kéri, hogy vizsgálja meg a 
kérdést.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. szeptember 20. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. február 12.

A petíció benyújtója ír állampolgár, aki Németországban él dél-afrikai férjével és 
gyermekeivel. Ahelyett, hogy gyermekeit a kötelező iskolai oktatás céljából a német 
hatóságok (jelen esetben Alsó-Szászország) által elismert valamely állami vagy 
magániskolába járatná, otthon kívánja őket taníttatni, amit azonban a német hatóságok a 
nemzeti törvényekkel ellentétesnek találnak annak ellenére, hogy a petíció benyújtója szerint 
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ez a lehetőség nem csupán hazájában (Írországban), hanem a többi tagállamban is biztosított.

A petíció benyújtója számos érvet felvonultat, többek között: 

 A férj foglalkozása (űrmérnök) miatt a család gyakran költözik.

 A gyermekek oktatásának folyamatossága. A gyermekeknek középiskolai 
tanulmányaik befejeztével Írországban kell vizsgázniuk, amit igen nagy mértékben 
megnehezítene, ha tanulmányaikat a német rendszerbe történő beilleszkedésükkel 
kellene megszakítani. 

 A másik lehetőséget, azaz azt hogy a gyermekeket egy németországi nemzetközi 
iskolába írassák, a család pénzügyi és szociális indokokkal elvetette, mivel a helyi 
közösséggel kívánnak kapcsolatot kialakítani, ami – a petíció benyújtója szerint – egy 
nemzetközi iskolában nem lenne lehetséges; a petíció benyújtója úgy érzi, hogy 
csupán egyetlen elképzelhető megoldás marad: a gyerekek magántanulóként otthon 
folytatják tanulmányaikat.

 A tanulók mobilitása és a munkavállalók szabad mozgása, amelyek magukban 
foglalják azt a lehetőséget is, hogy a család a neki legmegfelelőbb módon illeszkedjen 
be a befogadó országba.

 Nyelvi és kulturális sokszínűség, amelyet a petíció benyújtója szerint a német 
iskolákban nyújtott oktatásnál jobban elősegítene az otthon folyó oktatás.

 Az oktatáshoz kapcsolódó emberi jogokról szóló ENSZ-jelentés, amelyben 
Németországot arra kérték, hogy tanúsítson nagyobb nyitottságot a távoktatás és az 
otthoni iskoláztatás felé.

Végezetül a petíció benyújtója petíciójához mellékelte a német hatóságokkal folytatott 
levelezésének másolatát, illetve a világ különböző országai iskolai oktatással kapcsolatos 
pluralista megközelítésére vonatkozó több dokumentumot. A petíció benyújtója megemlíti 
továbbá, hogy petícióját az Európai Parlament két képviselője is támogatja: Kathy Sinnott, a 
dél-írországi választókerület képviselője, a Függetlenség/Demokrácia képviselőcsoport tagja, 
Hiltrud Breyer, német képviselő, a Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport tagja.

A Bizottság álláspontja

A Bizottság megállapítja, hogy az európai uniós jog nem tartalmaz olyan kényszerítő 
rendelkezést, amely arra kötelezhetné a tagállamokat, hogy a kötelező iskolai oktatást otthon 
folyó magánoktatással váltsák fel. Az ügy valójában egyrészt az oktatási rendszer felépítését, 
másrészt az oktatás tartalmát érinti. E két téren a Szerződés 149. cikke1 értelmében a 

                                               
1

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 149. cikke:
1. A Közösség a tagállamok közötti együttműködés ösztönzésével és szükség esetén tevékenységük támogatásával és 
kiegészítésével hozzájárul a minőségi oktatás fejlesztéséhez, ugyanakkor teljes mértékben tiszteletben tartja a tagállamoknak 
az oktatás tartalmára és szervezeti felépítésére vonatkozó hatáskörét, valamint kulturális és nyelvi sokszínűségüket.
2. A Közösség fellépésének célja:
— az európai dimenzió fejlesztése az oktatásban, különösen a tagállamok nyelveinek oktatása és terjesztése útján;
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Közösség csupán támogathatja és kiegészítheti a tagállamok fellépését, de ugyanakkor 
maradéktalanul tiszteletben kell tartania a tagállamok felelősségét.

A fentiekre tekintettel a Bizottság nem tartja célszerűnek a petíció benyújtója által felhozott 
egyes érvek megalapozottságának megvitatását; például:

 vajon a társas kapcsolatokat és a helyi közösségi életbe történő beilleszkedést az 
otthoni iskoláztatás vagy az általános jellegű iskolai oktatás, akár nemzetközi 
iskolában folyó oktatás, segítené-e jobban;

 milyen feltételek mellett és milyen formában teszik lehetővé az egyes tagállamok az 
általános jellegű iskolai oktatás helyett az otthoni oktatást. Nagyon valószínű, hogy az 
otthon folyó oktatás csupán kivételes esetben engedélyezett.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. január 30.

Az ügyhöz csatolt további kiegészítő elemek: először is a Petíciós Bizottság 2008. július 17-i
ülésén tartott ismertetés összefoglalója, másodszor pedig a petíció benyújtója által közölt 
információ, mely szerint Németországban újabb kérelmet nyújtottak be „homeschooling” 
iránt, melyet elvetettek.

A petíció benyújtója által a Petíciós Bizottság előtt 2008. július 17-én tartott ismertetés –
melyet Kathy Sinnott európai parlamenti képviselő támogatott – elmélyült vitára adott 
alkalmat. A „homeschooling” németországi tiltását egyes képviselők indokolatlannak tartották 
egy olyan tanuló családtag esetében, akinek családja nem képes más módon biztosítani 
gyermekei számára a folyamatos és koherens oktatást, hiszen csak ideiglenes jelleggel 
tartózkodnak Németországban. Egy 1938-ból származó törvény ugyanis nem engedélyezi az 
otthoni oktatást. Szóba került az Európai Unió más tagállamainak, illetve a világ más 
országainak (így az USA-nak) a példája is.

A petíció benyújtója tulajdonképpen a külföldön élő – és a petíció benyújtója szerint otthoni 
oktatásban is részesíthető – német gyermekekkel egyenlő bánásmódot követel a más 
tagállamokból érkező gyermekek számára, akiknek esetében nem engedélyezett, hogy szüleik 
otthoni oktatásban részesítsék őket („homeschooling” rendszer).

Ugyanakkor a Bizottság kénytelen megerősíteni az előző közleményében kifejtett álláspontját, 
mely szerint nincs olyan közösségi jogszabály, amely bizonyos esetekben valamely 

                                                                                                                                                  
— a diákok és a tanárok mobilitásának ösztönzése, többek között az oklevelek és résztanulmányok tanulmányi célú elismerésének 
ösztönzésével;
— a diákok és a tanárok mobilitásának ösztönzése, többek között az oklevelek és résztanulmányok tanulmányi célú elismerésének 
ösztönzésével,
— a tagállamok oktatási rendszereit egyaránt érintő kérdésekre vonatkozó információ- és tapasztalatcsere fejlesztése;
— a fiatalok és a szociálpedagógusok csereprogramjainak ösztönzése;
— a távoktatás fejlesztésének ösztönzése.
(3) A Közösség és a tagállamok erősítik az együttműködést harmadik országokkal és az oktatás területén hatáskörrel 
rendelkező nemzetközi szervezetekkel, különösen az Európa Tanáccsal.
(4) Annak érdekében, hogy hozzájáruljon az e cikkben említett célkitűzések eléréséhez, a Tanács:
— a 251. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően, a Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával 
folytatott konzultációt követően ösztönző intézkedéseket fogad el, kizárva azonban a tagállamok törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseinek bármilyen összehangolását;
— a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel ajánlásokat fogad el.
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tagállamot arra kényszeríthetne, hogy a kötelező iskolai oktatást otthoni magánoktatással 
helyettesítse. Ez a megoldás ugyanis egyfelől az oktatási rendszer szervezési módjától függ, 
másfelől pedig az oktatott tananyagtól, ezek tekintetében pedig a Bizottság a Szerződés 149. 
cikke értelmében csupán támogathatja és kiegészítheti a tagállamok tevékenységét, 
egyszersmind teljes mértékben tiszteletben tartva felelősségüket.

A petíció benyújtója 2008. július 17-i ismertetése során végezetül idézte a Szerződés 149. 
cikke (2) bekezdésének 4. albekezdését, mely szerint a Közösség tevékenységének célja az 
információk és tapasztalatok cseréjének előmozdítása a tagállamok oktatási rendszereit érintő 
közös kérdésekben. Ezzel arra szólítja fel az Európai Parlamentet és a Bizottságot, hogy e 
rendelkezésből eredő felelősségüknek megfelelően cselekedve ösztönözzék Németországot rá, 
hogy folytasson párbeszédet az alternatív oktatási megoldásokat kereső szervezetekkel, 
polgárokkal és személyiségekkel, és a kérdésben vizsgálja meg az összes európai ország 
tapasztalatait.

A Bizottság tájékoztatja a Petíciós Bizottságot, hogy oktatási kérdésekben már folyik politikai 
párbeszéd a tagállamokkal, és az utóbbiaknak lehetőségük van arra, hogy a megnyílt 
keretekben megosszák egymással bevált gyakorlataikat, valamint megvitassák a szerintük 
célszerűen felvethető témákat. Mindez közösen elfogadott célkitűzések és hivatkozási pontok 
alapján, valamint a tagállamokkal egyetértésben meghatározott területeken történik.


