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Nyílt levél az Operatív Törzshöz! 

 

Tisztelt Cím! 

 A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete továbbra is úgy látja, hogy a szomszédos 

országok többségének gyakorlatát kellene követni Magyarországon is, és mielőbb rendkívüli szünetet 

kell elrendelni a nevelési-oktatási intézményekben. A PDSZ értetlenül áll minden olyan kormányzattól 

származó információ előtt, amely bagatellizálni akarja a közoktatási intézmények járványokban 

betöltött szerepét, hiszen nyilvánosságra hozott szakvéleményből tudjuk, hogy a fiatalok, akiknek a 

vírus gyakran tüneteket sem okoz, tehát nem kiszűrhetőek a betegek, komoly terjesztői lehetnek a 

fertőzésnek, nem beszélve arról, amíg az intézménybe jutnak a tanulók, akik aztán a nagyszámban 

dolgozó idős pedagógusokra is külön veszélyt jelenthetnek. 

Amennyiben mindezek ellenére a szakszervezet által szükséges intézkedés mégsem lépne életbe, ott 

azonnali hatállyal legalább arra kellene lehetőséget biztosítani, hogy azokban az intézményekben, ahol 

a tanulók, szülők vagy tanárok valamelyike már érintett a vírus tekintetében, a nevelőtestület, a 

diákönkormányzat és a szülői szervezet külön kérésére egyedi eljárás keretében lehessen bezárni az 

intézményt. Tudomásunk szerint már van ilyen intézmény Magyarországon. Felhívjuk az Operatív Törzs 

figyelmét arra, hogy az Mt. 54. § (1) bek. értelmében a munkavállaló köteles megtagadni a munkáltató 

utasítását, ha annak végrehajtása más személy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. 

Ennek a feltételei álláspontunk szerint azokban a közösségekben fennállnak, ahol a koronavírus akár 

egy személynél vagy a vele egy háztartásban élő más személynél fertőzést okozott. Ebben az esetben 

– így a már nyilvánosságra hozott köznevelési intézményben – a munkavégzés megtagadása lenne az 

egyedüli jogszerű megoldás, mellyel szemben felelőtlenség azt az állapotot fenntartani, ami a 

köznevelési intézmények nyitvatartását bármi áron biztosítja.   

Amennyiben a kormány nem reagál ezekre a felvetésekre, úgy ez úton is tájékoztatjuk az Operatív 

Törzset, hogy a PDSZ arra fogja bíztatni a szülőket, hogy igazolják gyermekük távollétét. Azokban az 

intézményekben, ahol a házirend nem szabja meg a szülői igazolások felső határát, ott korlátlan 

igazolás lehetőségére is mód van, ahol van felső határ, ott arra kérjük az érintetteket fontolják meg, 

hogy a diákönkormányzat, és/vagy a szülői testület kezdeményezze, hogy a nevelőtestület e 

tekintetben módosítsa a házirendjét! 

A mai napon Orbán Viktor miniszterelnök egy mai nyilatkozatában azt állította, hogy a rendkívüli szünet 

esetén fizetés nélküli szabadságon lennének a pedagógusok. A PDSZ-nek erről egészen más a 

véleménye. Semmilyen jogi alapja nincs annak, hogy az iskolák átmeneti bezárásával a tanítási évet 

meg kellene ismételni. A hatályos szabályok szerint egy hosszú rendkívüli szünet elrendelése esetén 

jelenleg a hat napos tanítási hét bevezetése, és a tanév rendjének megváltoztatása lehetne egyedüli 

megoldás. Egy-két vagy több hónapos szünet esetén törvénymódosítással és a források 

átcsoportosításával kellene megteremteni a távoktatás törvényi feltételeit. A távoktatásnak az 

mailto:pdsz@t-online.hu
http://www.pdsz.hu/


alapfeltételei adottak. Ékes bizonyíték arra, hogy ezt a kormány is így látja, hogy minden közoktatási 

intézményben a e-napló, ill. e-ellenőrző rendszere, a Kréta elnevezésű, online elérhető rendszer be van 

vezetve. A kormánynak arra kellene most súlyt fektetni, amellett, hogy hétfőtől minden nevelési-

oktatási intézmény bezárására ad utasítást, hogy szakmai szervezetekkel, intézményekkel és cégekkel 

együttműködve segítsék a távoktatás minél szélesebb körben történő megvalósítását, ebben a 

pedagógusok gyors oktatását. A családokat, a tanulókat a kormánynak segítenie kell, hogy a távoktatás 

felületeit el tudja érni, abban részt tudjon venni. A távoktatásban résztvevő pedagógusok munkajogi 

helyzete ugyanaz, mintha a munkavégzés helyén látnák el feladataikat. A munka törvénykönyve 146. 

§ (1) bekezdése szerint a munkavállalót, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás 

szerinti munkaidőben nem tesz eleget (állásidő) - az elháríthatatlan külső okot kivéve - alapbér illeti 

meg. A PDSZ véleménye szerint jelen esetben elháríthatatlan külső okról nem beszélhetünk, mivel az 

oktatás távoktatás formájában megvalósítható.  

A miniszterelnöki kijelentések a tanév megismétléséről és a pedagógusok fizetés nélküli szabadságra 

küldéséről, melyek mindenféle jogi alapot nélkülöznek, csak pánikkeltésre alkalmasak.  

 

Budapest, 2020. március 13. 

 

 

                  Szűcs Tamás 

      PDSZ Országos Választmányának elnöke 

 

 

 

 

 

 

 


