
Tisztelt Államtitkár úr! 

A PDSZ Országos Választmánya megnyugvással értesült az oktatásirányítás álláspontjának változásáról, 
miszerint hajlandó lenne egyrészt az érettségi tervezett időpontjának megfontolására, továbbá 
egyeztetések megkezdésére az érdekvédelmi és szakmai szervezetekkel. A PDSZ ezúton megerősíti 30 
szakmai szervezettel közösen már korábban is megerősített elkötelezettségét egy szakmai egyeztetési 
folyamat mellett, ami minden félnek (diákok, hátrányosan érintett diákcsoportok, oktatási dolgozók és a 
kormányzati intézkedések szempontjából lényeges szempontok) kielégítő megoldásokat tudna hozni. 

A PDSZ nem kívánja folyamatos nyomás alatt tartani a kormányzatot az érettségivel kapcsolatban – 
amennyiben kielégítő megoldás születhet az általunk felvetett problémákra, úgy természetesen felszólítjuk 
tagjainkat és támogatóinkat a folyamat támogatására. 

A PDSZ szerint a jelen helyzetben – az egyeztetések során – a következő három feladatcsoport 
megoldására kell sort kerítenünk: 

1. A veszélyeztetett diákcsoportok egészségügyileg kifogásolhatatlan és érdeksérelem nélküli 
vizsgáztatásának megoldása, különös tekintettel a következőkre: 

a. A krónikus beteg diákok, illetve a krónikus betegekkel egy háztartásban élő diákok 
biztonságának kérdése, 

b. A krónikus beteg diákok, illetve a krónikus betegekkel egy háztartásban élő diákok 
esélyegyenlőségének biztosítása a felsőoktatási felvételi eljárás során. 

c. A felnőttoktatásban érettségiző diákok egyenlő esélyeinek biztosítása. 
2. A pedagógusok biztonságos munkavégzése a vizsgáztatás során, 
3. A szakmailag kifogásolhatatlan érettségi vizsga feltételeinek megteremtése, különös tekintettel a 

jogszabályban előírt lebonyolító személyi állományra, eljárásrendre és egyéb feltételekre. 

A PDSZ meggyőződése, hogy a jelenleg nyilvánosan rendelkezésre álló adatok szerint a fenti három 
kritérium nem tud teljesülni egy május 4-én megkezdett érettségi vizsgáztatási körben, mivel a járvány 
terjedésének jellegéből fakad, hogy a járvány kellős közepén az érettségizőknek és a tanároknak, valamint 
hozzátartozóik számára biztonságos megoldás nincs. Mindazonáltal nyitottak vagyunk felvetéseik és 
szakmai indokaik meghallgatására és megfontolására egy szakmai egyeztetés keretei között. 

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete továbbra is elkötelezett a széleskörű szakmai és 
érdekvédelmi egyeztetés iránt, ezért kérjük, hogy biztosítsák, hogy ilyen körben kerüljön sor a 2020. évi 
érettségi módjáról, illetve esetleges időpontjáról szóló közös szakmai döntéselőkészítésre. Ilyen 
értelemben szeretnénk különösen felhívni a figyelmet a többi oktatásban aktív szakszervezet meghívására 
is. 

Várjuk mielőbbi válaszát. 
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