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Tisztelt Országos Választmány! 

Dr. Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz, Magyarország miniszterelnökéhez, Prof. Dr. Kásler Miklós 
miniszter úrhoz, az emberi erőforrások miniszteréhez, valamint Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős 
államtitkár úrhoz címzett nyílt levelükkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom: 

A Kormány a tanévkezdés óta fokozott figyelmet fordít a köznevelés működőképességének fenntartására. 
Ez a gyermekek, a tanulók, a pedagógusok, a dolgozó szülők és a családok közös érdeke. Minden, az 
iskolák működését korlátozó intézkedés nehéz helyzetbe hozza a dolgozó szülőket, ezért az a célunk, hogy 
amennyiben lehetséges, az iskolák zavartalanul működhessenek a járványügyi ajánlások szigorú 
betartásával. 

A járvány megelőzésére részletes intézkedési tervet dolgoztunk ki még a tanévet megelőzően, emellett a 
védekezéshez szükséges eszközöket folyamatosan az intézmények rendelkezésére bocsátjuk. Ahol a járvány 
az óvintézkedések ellenére megjelent, ott az intézménnyel egyeztetve haladéktalanul megtörtént a szükséges 
tanügyi intézkedés (tantermen kívüli, digitális munkarend vagy rendkívüli szünet elrendelése). A kialakított 
eljárással biztosítani lehet azt, hogy célzott intézkedések történjenek, és ahol nincs fertőzött, ott 
hagyományos formában folytatódhasson a nevelési-oktatási munka. Emellett a középiskolák 9. és afeletti 
évfolyamain 2020. november 11-én meghatározott időre (30 napra) tantermen kívüli, digitális munkarendet 
vezettünk be, mivel ebben a korosztályban az óvodákhoz és az általános iskolákhoz képest nagyobb volt a 
fertőzéses esetek száma. Az Önök által javasolt azonnali rendkívüli szünet elrendelés egyrészt az 
intézmények egy részében indokolatlan, másrészt azon intézményekben, ahol indokolt, az Operatív Törzs 
eleve életbe lépteti a szükséges intézkedéseket, ezen a helyszíneken jellemzően jelenleg is digitális 
formában zajlik az oktatás. 

A gyermekek és a pedagógusok védelme érdekében elrendelt óvintézkedések hatékonynak bizonyulnak, ezt 
jelzi az iskolai dolgozók körében elvégzett célzott csoportos gyorstesztelés is, amely a pedagógusok 
körében egyébként a vártnál jóval alacsonyabb részvétel mellett zajlott. Az első körben megjelent 
pedagógusok mindössze 2,3%-a, a második körben 1,9%-a bizonyult pozitívnak. 
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A COVID-19 fertőzött pedagógusok esetében, amennyiben munkavégzésükhöz kapcsolódóan kapták el a 

betegséget, eddig is biztosított volt a 100 %-os táppénz megítélése. Önök és egyes sajtóorgánumok 
folyamatosan igyekeztek dezinformálni a pedagógusokat és a társadalmat az elmúlt hetekben, a foglalkozási 
megbetegedéssé nyilvánítás eljárásrendje azonban egységes, egyértelmű és minden érintett számára 
megismerhető. Ezt elősegítendő Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr még az elmúlt héten is újabb 

tájékoztatást adott a köznevelési intézmények vezetőinek a COVID-19 vírusfertőzéssel kapcsolatos 
társadalombiztosítási eljárásrendről, amely részletesen leírja az egyébként is hatályban lévő eljárást. 

Fentiekre tekintettel a PDSZ-t arra kérjük, hogy ebben a rendkívüli helyzetben ne a hangulatkeltéssel 
legyenek elfoglalva, hanem együttműködésükkel a gyermekek és szülők érdekében segítsék az iskolák 

biztonságos és zavartalan működését! 
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