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Tisztelt Államtitkár Úr! 

Az utóbbi napokban többszöri üzenetváltással próbáltuk jelezni azokat az égető problémákat, 

amelyek a veszélyhelyzetben részben járványügyi szempontból jelentenek felesleges 

kockázatot, részben a munkavállalók kiszolgáltatottságát növelik. 

A legfontosabb kérdéseket most ismételten jelezzük, egyben azonnali intézkedéseket kérünk, 

az alábbiakban: 

1. Az Ön által kiadott állásfoglalások, utasítások minden tekintetben kerüljenek a 

munkavállalói érdekeknek megfelelően összhangba a Klebelsberg Központ elnöke által 

kiadottakkal.  

Ezen ponton belül ismételten felhívjuk a figyelmét arra, hogy  több szakszolgálatban 

még mindig ügyeletet tartanak az üres és hideg épületekben, az Ön március 14-én 

kiadott utasítása alapján. A munkavégzés szempontjából ennek semmi előnye nincs, ám 

a koronavírus-járvány idején ez kifejezetten veszélyes gyakorlat. 

2. A szakszervezethez befutó információink szerint kb. 300  ügyeletre kijelölt intézmény 

tart nyitva jelenleg országszerte.  Ezzel kapcsolatban egyrészt teljesen feleslegesnek és 

kockázatosnak tartjuk az adott iskola nyitva tartását, amennyiben ott nem jelenik meg 

gyermek, másrészt nem tartjuk helyes gyakorlatnak, hogy a szülőknek nem kell 

semmilyen módon igazolniuk, hogy nem képesek ellátni gyermekük felügyeletét. 

Kérjük, ezzel kapcsolatban is hozza meg a szükséges intézkedéseket. 

3. Ismételten felhívjuk a figyelmét arra, hogy az intézményvezetők és helyettesek kötelező 

benntartózkodását töröljék el, és azok az intézményvezetők, akik meg tudják oldani 

távmunkában a feladataikat, és a vezetésük alatt álló intézményben nincs aktuálisan 

elvégzendő halaszthatatlan feladat, csak a veszélyhelyzettel összefüggő okok miatt 

legyenek kötelezhetők a munkahelyen való megjelenésre. 

4. A negyedik kérdéskör sem lesz az Ön számára meglepetés, hiszen a megbízási 

szerződéssel alkalmazott kollégák sorsáról van szó, akik közül sokakkal az elmúlt 

napokban meglátásunk szerint gyakran rosszhiszeműen, azonnali hatállyal szerződést 

bontottak. Legutóbb azonban olyan szerződésmódosítás jutott el hozzánk, amelynek 

értelmében a munkáltató a járványra hivatkozva felfüggesztené a tevékenységet és 
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természetesen a megbízási díj kifizetését. Álláspontunk szerint az ilyen munkáltatói 

hozzáállás diszkriminatív mind a megbízottal, s ami ennél is aggályosabb, mind pedig 

azon tanulóval szemben, akinek ezen intézkedés miatt vagy elmaradnak az adott 

pedagógussal végzett foglalkozásai, vagy tanárt kell cserélnie. (Ehhez a ponthoz 

mellékeljük a Pécsi Tankerületi Központ mintadokumentumát.) 

 

Tisztelt Államtitkár Úr! 

Mivel az ismertetett problémákat korábban jeleztük, továbbá közülük pl. a negyedik kérdés 

azonnali intézkedést igényel, ebben a helyzetben úgy látjuk, hogy nem várhatunk, s ezért 

levelünket nemcsak Önnek, hanem a sajtónak is eljuttatjuk. 

 

Budapest, 2020. március 27. 
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