
 

Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete 
H-1085 Budapest Somogyi Béla u. 20. 

tel.: (1) 214-5842    tel/fax: (1)266-3464 

pdsz@t-online.hu      www.pdsz.hu 

 

Tisztelt Államtitkár Úr! 

A PDSZ értetlenül áll az előtt a tény előtt, hogy míg minden hivatalos kormányzati forrás azt 

jósolja, hogy az újtípusú koronavírus-járvány hamarosan a tömeges fertőződés szakaszába lép, 

önök május első felében az érettségi megtartásával gyakorlatilag a korlátozások lazítása 

mellett döntöttek.  

Ehhez a bejelentéshez kapcsolódik a mostani nyílt levelünk fő üzenete, ugyanis a 119/2020. 

(IV. 16.) Korm. rendelet szerint 2020. április 21-én, éjfélig lehet benyújtani az érettségi 

vizsgajelentkezés módosítására vonatkozó kérelmet a vizsgajelentkezést fogadó 

intézményhez, beleértve a jelentkezés törlésének lehetőségét is.  

Mivel az idei vizsgákra rendkívüli helyzetben és aggasztó körülmények között kerül sor, a 

döntésre adott négy nap, amelyben egy hétvége is beékelődik, rendkívül kevés. Ez annál is 

inkább igaz, mert a diákok többsége ilyen részletekbe menően nem figyeli a hivatalos 

hirdetményeket, tapasztalatból tudjuk, hogy többnyire az őket tanító kollégáktól értesülnek, 

s mivel a szokásos tájékoztatási technikák nem működnek a digitális oktatás keretei között, 

nem biztos, hogy ez az információ időben eljut hozzájuk. 

A fenti okok miatt kérjük Államtitkár urat, hogy hosszabbítsák meg a módosítás időtartamát! 

Legkorábbi időpontnak április 27-ét javasoljuk, hiszen ekkor még jut idő az aktuális 

létszámhoz igazítani a lebonyolítás különféle mozzanatait, és egy héttel az érettségi előtt 

talán biztosabb információval rendelkeznek a jelöltek arról, hogy a járvány mekkora 

kockázattal jár.  

A PDSZ ennél is jobb és méltányosabb megoldásnak tartaná, ha a jelenlegi körülmények 

között, akár május 4-én reggel 8 óra 30 percig is bejelenthetnék a vizsgázók, hogy nem kezdik 

meg a vizsgafolyamatot. Meglátásunk szerint veszélyhelyzetben még ehhez az extrém 

időponthoz is alkalmazkodnia kellene a szervezőknek. 

Kérjük, hogy gyermekeink és hozzátartozóik biztonságérzete és egészsége védelmében, 

fontolják meg a javaslatot! 

Végül, kérjük, gondolja át és vonja vissza a mai, PDSZ-ről tett kijelentéseit! 

Nézetkülönbségeink ellenére mindeddig bíztunk abban, hogy Ön és a kormány tagjai számára 

is világos volt, hogy közös célunk a biztonság, az emberi életek védelme. Különösen 

döbbenetes és sértő ezért, hogy immár nemcsak politikai hátsó szándékkal, de egy 

tömeggyilkos szervezetéhez hasonló működéssel vádol bennünket. 

Budapest, 2020. április 18. 
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