
Nyílt levél az Operatív Törzsnek és Magyarország miniszterelnökének:  
 
Tisztelt Cím!  
 
A PDSZ üdvözli, hogy az elmúlt napok erőfeszítéseit siker koronázta, és hogy az ország 
miniszterelnöke végül maga is belátta, hogy a járvány mielőbbi legyőzése, terjedésének korlátozása 
és a gyermekekkel érintkező fokozottan veszélyeztetett csoportok érdekében be kell zárni a 
közoktatási intézményeket, és átállnak az iskolák a távoktatásra. 
Számítunk arra, hogy a kormányzati és önkormányzati intézkedésekkel megoldják a 
gyermekfelügyelet, a gyermekétkeztetés és a távoktatás hátrányos helyzetű régiókban és 
családokban történő megszervezését.  
Véleményünk szerint nem megfelelő megoldás az iskolai gyermekfelügyelet megszervezése azoknak 
a tanulóknak, akik családjában jelenleg nem megoldott, hogy valaki otthon maradjon munkaidőben a 
gyermekkel. Ehelyett a helyes út a családok segítése, hogy ott, ahol nem tud legalább egy szülő 
otthon maradni, home office-formában dolgozni, kapjon támogatást annak érdekében, hogy otthon 
maradhasson a gyermekével. E tekintetben megoldást jelenthet, ha a kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 44. §-ában kiegészülne a keresőképtelenség taxatív 
felsorolása a járványhelyzet miatt gyermeke felügyeletét ellátó szülő esetével, valamint 
kiterjesztenék rá a közegészségügyi okból hatóságilag elkülönített személyekre vonatkozó szabályt is, 
amely szerint a társadalombiztosítási jogviszony alapján meg nem térülő jövedelmét, az 
intézkedésekkel összefüggő, indokolt és szükségszerű költségeit az állam megtérítené.  
Az intézményi gyermekfelügyelet megszervezése helyett, amellyel kétségtelenül külön költség nélkül, 
de az abban résztvevők veszélyeztetésével „oldaná meg” az állam a feladatot, javasoljuk megfontolni 
a fentieket, vagy a drávaszerdahelyi önkormányzat gyakorlatát, azaz a gyermekükkel otthon maradni 
kényszerülő, otthoni munkavégzésre nem beosztható szülő, gondviselő anyagi támogatását, és ehhez 
az önkormányzatoknak forrás biztosítását. Ezzel lehet a járvány terjedését megállítani, és mind a 
felnőttek, mind a gyermekek egészségét védeni. 
Az iskolák, óvodák jelentős része eddig sem volt felkészülve a járványügyi és munkajogi előírások 
betartására, a gyermekek és a munkavállalók védelmére, a biztonságos munkavégzésre.  
Amennyiben a munkáltató a munkavégzéshez szükséges feltételeket, így a biztonságos és egészséges 
munkakörülményeket a járvány miatt nem tudja biztosítani, emiatt munkaidőben nem tudja a 
munkavállalót a munkavégzés helyén foglalkoztatni, akkor az Mt. 53. § (1) bekezdése alapján a 
munkáltató megteheti, hogy az érintett munkavállalókat átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő 
módon foglalkoztatja. Ennek legpraktikusabb módja – ahogy a kormány is eljárt – hogy otthoni 
munkavégzést rendel el. 
Az Mt. 54. § (1) bekezdése szerint a munkavállaló köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha 
annak végrehajtása más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan 
veszélyeztetné. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése szerint a munkavállaló megtagadhatja az 
utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a 
munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ha a 
munkáltató a pedagógusnak vagy nevelést-oktatást közvetlenül segítő munkakörben 
foglalkoztatottnak a járvány időtartama alatt gyermekfelügyeletet rendel el, de nem gondoskodik a 
gyermekek, tanulók és a rájuk felügyelő felnőttek esetében a fertőzésveszély kizárásáról, a fentiek 
alapján a munkavégzést meg kell tagadni, amennyiben az a gyermekeket, tanulókat veszélyezteti, ha 
pedig a gyermekekre felügyelő felnőttet veszélyezteti, a munkavállaló a munkavégzést 
megtagadhatja.  
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a koronavírusfertőzés tekintetében a köznevelési intézményben 
dolgozók jelentős számban a veszélyeztetett korosztályba tartoznak, kimutatott, hogy a gyermekek 
tünetmentesen is hordozhatják az amúgy cseppfertőzéssel is terjedő betegséget, nem beszélve arról, 
ha az intézményekben gyermekfelügyelet lesz, az iskola a vírus terjesztésében továbbra is szerepet 
kap. 



Az Nkt. 4. § 10. pontja szerint a gyermek, tanuló felügyelete a nevelési-oktatási intézményben: a 
gyermek, tanuló testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről való gondoskodás, a nevelési-
oktatási intézménybe történő belépéstől a nevelési-oktatási intézmény jogszerű elhagyásáig terjedő 
időben, továbbá a pedagógiai program részeként kötelező, a nevelési-oktatási intézményen kívül 
tartott foglalkozások, programok ideje alatt. Amennyiben a nevelési-oktatási tevékenység nem az 
intézmény falain belül történik, véleményünk szerint a gyermekek, tanulók felügyeletét nem a 
nevelési-oktatási intézmény köteles ellátni. Amennyiben erre kormányrendelet a járvány időszaka 
alatt az intézményt kötelezi, kötelező mindazokat a védőfelszereléseket biztosítani a gyermekek és a 
rájuk ügyelő felnőttek esetében, amelyekkel kizárható a fertőzés átadása.  
Véleményünk szerint sem járványügyi, sem költségvetési, sem pedig munkajogi szempontból nem 
indokolt a kormány döntése, amely szerint az óvodák és a szakszolgálatok esetében a további 
intézkedésekről a fenntartóknak kell dönteni, az óvodák járvány alatti működését az 
önkormányzatokhoz, a szakszolgálatokét a tankerületi központokhoz utalja anélkül, hogy erre 
számukra külön költségvetési forrást és emberi erőforrást biztosítana. Nem helyes ez a döntés azért 
sem, mert nagyon különböző intézkedéseket fog ez eredményezni, ezáltal kaotikus helyzet alakulhat 
ki. Mivel a vírus nem a közigazgatási határokhoz igazodva terjed, semmi sem indokolja, hogy ne 
egységesen történjenek a járvány alatti, intézmények működését alapvetően meghatározó 
folyamatok és a köznevelési intézmények egyes munkaköreiben foglalkoztatottak munkajogi 
megítélése, kezdve a munkavégzéstől egészen az éves szabadság kiadásáig. Óvodákból és 
szakszolgálati intézményekből jelezték szakszervezetünknek, hogy már most hatalmas 
megosztottságot és feszültséget eredményez az egységes utasítás hiánya, és ez a kormány 
felelőssége.  
Idézek egy óvodapedagógus leveléből: „Úgy tűnik, az óvodapedagógusokat, az óvodai munkát 
segítőket megint kihagyta a miniszterelnök, rásózva a döntést a polgármesterekre, akik viszont 
néhány döntést az óvoda és bölcsődevezetőkre hárítottak. (lsd: kinyissunk vagy ne nyissunk ki). A 
vírus nem szelektál főváros és vidék között, de erre majd csak akkor döbben rá mindenki, ha a 
környezetében felbukkan egy gyanús eset. Lehet, hogy akkor már késő önkéntes karanténba vonulni, 
és késő lesz bezárni az intézményeket. Tudom, a szülők is gondban vannak, hogy hová tegyék a 
gyerekeket, de ebben a helyzetben ennek fel sem kéne merülni, hanem óvni kellene a saját és a 
hozzátartozók egészségét. Ma meghalt az első koronavírusos beteg a budapesti Szent László 
kórházban, és sajnos a lányának is pozitív lett a tesztje. Ő az első, és ki tudja, mennyi jön még? Ezért 
kérlek benneteket, hogy próbáljatok odahatni a vezetőknél, hogy nincs sem ügyelet, sem átmeneti 
nap....óvodabezárás van!!!! Mert bevallom, én félek a magam 58 évével, a meggyengült 
egészségemmel....mert félek a bizonytalanságtól, attól, hogy a gyerek amikor köhög, amikor rám 
tüsszent, vagy épp csak folyik az orra és megölel, nem épp a vírust adja át nekem...Álljunk a 
sarkunkra ....amíg nem késő!” 
 
Várjuk mielőbbi visszajelzésüket és intézkedésüket!  
 
 
Budapest, 2020. március 15.      Szűcs Tamás  
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