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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 írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Hogyan jön létre az iskolaőrség? 2.0" 

Tisztelt Miniszter Úr!

2020. június 3-án írásbeli kérdéseket nyújtottam be Önhöz, az alábbi címekkel: 

1. Hogyan jön létre az iskolaőrség?

2. Ki biztosítja a védőfelszerelést az iskolai dolgozók számára?

3. Tanév végi aktualitások.

Az általam feltett konkrét kérdésekre az Ön nevében Dr. Rétvári Bence Államtitkár úr válaszolt, 
illetve nem válaszolt. Államtitkár úr figyelmen kívül hagyta azt a trivialitást, hogy konkrét 
felvetésekre, konkrét választ illik adni.

Nem kaptam választ az alábbi kérdéseimre:

ad. 1 

Egy intézménybe hány iskolaőr alkalmazását tervezik? 

A létszám meghatározásánál  figyelembe  veszik  -  e  az  intézménybe  járók  létszámát,  az  épület
méreteit, az odajárók életkorát, a fiúk - lányok arányát? 

Kinek a költségvetését terheli a szükséges technikai feltételek kialakításának ára? 

Milyen iskolai végzettség szükséges egy ilyen munkakör betöltéséhez? 

Az esetleges megbetegedések, szabadságolások esetén ki gondoskodik helyettesítésükről? 

ad. 2



A tankerületek által fenntartott iskolákban – fokozott veszélynek kitett - dogozók számára mikor
kívánják biztosítani a megfelelő védőfelszerelést? (Mivel a 2019/2020 – as tanév szorgalmi része
időközben  befejeződött,  a  kérdés  okafogyottá  is  válhatott  volna,  de  a  valóságban  továbbra  is
aktuális.  A valóságban  ugyanis  a  diákok  nyári  felügyelete  alatt,  s  a  2020/2021-es  tanévben  is
indokolt ezen eszközök biztosítása az oktatási intézményekben dolgozó munkavállalók számára.) 

ad.3

Kinek  a  feladata  a  diákok  felügyeletével  megbízott  pedagógusok  –  hasonlóan  az  érettséginél
felügyelő kollégáikhoz – számára az egészségügyi védőeszközök biztosítása? Mikor jutnak el ezek
hozzájuk? 

Kinek a feladata a diákok felügyelete alatt használt tantermek fertőtlenítése? 

A Kréta rendszerben nyomon követhető többletmunkára (mint pl. az ügyelet ellátása, majd az azt
követő on-line foglalkozás) kötelezett pedagógusok tevékenysége. Mikor, milyen módon kerül sor
ennek kifizetésére? 

A június 15-ét követő időszakban lehetőség van a lemaradók felzárkóztatására. Ebben az időben a
pedagógusok  a  tanév  szorgalmi  időszakának  lezárásával  vannak  elfoglalva.  A  felzárkóztatás,
korrepetálás  szintén  többletmunkát  igényel.  Ennek  dokumentálása  szintén  a  Kréta  rendszer
segítségével lehetséges. Az így elvégzett munka kifizetése szintén a munkáltató kötelessége. Mikor
várható ennek teljesülése? 

Tisztelt Miniszter Úr!

Az Ön államtitkára válaszai végén kétszer is szemrehányást fogalmazott meg velem szemben, mert
szerinte „sajnálatos módon” nem voltam képes félretenni politikai érdekeimet.  Ráadásul Rétvári
Bence Államtitkár úr részéről már gyakorlattá vált az ilyen stílusú udvariatlan levelezés.

Tisztelt Miniszter Úr!

Politikai érdekektől mentes, szimplán szakmai kérdéseket tettem fel, és teszek fel most is Önnek.
Kérem  szíves  közbenjárását  a  politikai  lózungoktól  mentes,  szimplán  szakmai  válaszok
megfogalmazása érdekében! Egyben jelzem, hogy politikai érdekeimet félretéve saját pénzemből
vásároltam maszkokat és tartós élelmiszert a csepeli és soroksári rászorulóknak, így nagy tisztelettel
nem  kérnék  további  kioktatást  a  válsághelyzetben  követendő  helyes  politikusi  magatartás
mikéntjéről  egyik  államtitkárától  sem.  Legyen  szíves  hívja  fel  munkatársai  figyelmét  az
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény vonatkozó passzusára /42. § (8) /, mely szerint
„…Az írásbeli választ igénylő kérdésre a kérdezett tizenöt napon belül ad válasz. ” Akárhogy is
nézem, a törvényben a válaszadási kötelezettség szerepel, nem pedig az értelmetlen és udvariatlan
vagdalkozás.

Várom megtisztelő válaszát!

Üdvözlettel:

Dr. Szabó Szabolcs
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független országgyűlési képviselő

Budapest, 2020. július 2.
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