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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani. 

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Hallgatónak vagy munkavállalónak minősülnek-e a 
doktoranduszok a veszélyhelyzetről szóló kormányrendelet szempontjából?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A koronavírus járvány kapcsán elrendelt veszélyhelyzetet kihirdető 41/2020. számú 
kormányrendelet számos, hétköznapjainkat is befolyásoló korlátozást vezetett be. A jogszabály 4. § 
b) például úgy fogalmaz, hogy a rendelet hatálybalépésétől a felsőoktatási intézmények hallgatók 
általi látogatása tilos. Ennek értelmében teljesen nyilvánvaló, hogy oktatási tevékenység az 
egyetemeken és főiskolákon a továbbiakban nem folyik, az előadások nem kerülnek megtartásra.

A felsőoktatási intézményekben azonban nemcsak a záróvizsgák előtt álló hallgatók vannak jelen. A
doktoranduszok, PhD hallgatók szintén nagy létszámban részei az egyetemek életének. Esetükben a 
kormányrendelet szövege már sokkal kevésbé tűnik egyértelműnek. Ők ugyanis bár hallgatói 
jogviszonnyal rendelkeznek, de nemcsak kizárólag tanulmányaikat folytatják a felsőoktatási 
intézményekben. Gyakran kapnak ugyanis oktatási feladatokat, melynek keretében 
szemináriumokat, gyakorlatokat vezetnek. Ennek megfelelően szerződést köthetnek, melyhez 
pénzbeli juttatás is társul. Európa egyes országaiban például a PhD hallgatók munkavállalónak 
minősülnek és munkaszerződés keretében foglalkoztatják őket.

A veszélyhelyzetet elrendelő kormányrendelet azonban a munkahelyeken történő munkavégzést 
egyelőre nem érinti. A jogszabály szövegét ebből eredően az érintettek egymástól eltérően 
értelmezik. Tisztázni szükséges tehát a PhD hallgatók egyetemen történő megjelenésének 
kötelezettségét. Mivel a dolog rengeteg doktoranduszt érint közvetlenül, az ügyben hiteles 
értelmezés és konkrét válasz szükséges.

Az elmondottakra tekintettel kérdezem Miniszter Urat:



1. Egyetemi hallgatónak vagy munkavállalónak minősülnek-e a doktoranduszok a 
veszélyhelyzet elrendeléséről szóló kormányrendelet szempontjából?

2. Van-e ennek megfelelően a rendelet értelmében megjelenési kötelezettségük az egyetemeken
a PhD hallgatóknak a veszélyhelyzet ideje alatt?
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