Iromány száma: H/15085.
Benyújtás dátuma: 2021-02-17 17:53
Országgyűlési képviselő

Parlex azonosító: 1HQ83JVP0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Tárgy: Határozati javaslat benyújtása
Benyújtó: Ungár Péter (LMP), Hohn Krisztina (LMP)
Határozati javaslat címe: A köznevelés működőképességének az új típusú koronavírus járvány
második hulláma idején történő megőrzéséhez szükséges intézkedésekről

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „A
köznevelés működőképességének az új típusú koronavírus járvány második hulláma idején
történő megőrzéséhez szükséges intézkedésekről” címmel a mellékelt határozati javaslatot
kívánom benyújtani.

...../2021. (.....) OGY határozat
A köznevelés működőképességének az új típusú koronavírus járvány második hulláma idején
történő megőrzéséhez szükséges intézkedésekről
Az Országgyűlés kiemelt fontosságúnak tartja az iskolák, az óvodák működőképességének
megőrzését, a pedagógusok, a szülők és a gyermekek egészségének hatékonyabb védelmét az új
típusú koronavírus járvány jelenlegi, a tömeges közösségi terjedéssel jellemezhető szakaszában,
ezért felkéri a Kormányt, hogy
1. köznevelési intézményben és bölcsődében észlelt igazolt fertőzés esetén rendelje el az intézmény
minden foglalkoztatottjára és minden tanulóra, illetve gyermekre kiterjedő vírustesztnek a központi
költségvetésből finanszírozott elvégzését,
2. rendelje el a köznevelési intézmények és a bölcsődék foglalkoztatottjainak legalább havi
rendszerességű tesztelése központi költségvetésből finanszírozott elvégzését,
3. rendeletben biztosítsa, hogy a táppénz mértékét a napi átlagkereset 100%-ára kiegészítő juttatást
a köznevelési intézményben és bölcsődében történt fertőzés miatt munkaképtelen vagy a
munkavégzés alól felmentett pedagógusok, kisgyermekgondozók és a nevelő-oktató munkát
közvetlenül segítő alkalmazottak, mint kiemelt kockázatú kontaktok minden esetben megkapják,
4. biztosítson az igazolt új típusú koronavírus 12. életévét még be nem töltött tanulót vagy
gyermeket, illetve a 18. életévét még be nem töltött fogyatékossággal élő tanulót vagy gyermeket
érintő fertőzés vagy hatósági karantén elrendelése miatt otthon maradó szülő számára a táppénz
teljes összegének megfelelő mértékű otthontanítási díjat a gyermek járványvédelmi okból indokolt
otthontartásának teljes idejére.
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Általános indokolás
Az intézményi szintű vírustesztelés jogszabályi kötelezettségként való megállapítása minden
köznevelési feladatot ellátó intézmény, valamint a bölcsődék esetében alapvető fontosságú.
Nélküle rövidebb távon sem tartható fenn a fertőzési kockázatok minimalizálása az oktatás és
a gyermekmegőrzés színterein. Intézményi igazolt fertőzés esetén ezért minden intézményi
dolgozót és gyermeket tesztelni szükséges államilag. A tesztelés széleskörűvé tétele a
kockázati csoportokban azért is indokolt, mivel jelenleg a fiatalok, főként a fiatalabb
generációk (azon belül is leginkább a 15-35 év közöttiek) körében van jelen a fertőzés, akik
közül sokan akár tünetmentesen átterjeszthetik a vírust a veszélyeztetettebb csoportokra.
Azonnali beavatkozás híján elveszik a veszélyeztetett csoportok járványügyi prevenciójának
lehetősége.
Ahhoz, hogy a fertőzésnek speciálisan kitett emberek biztonságát megteremtsük, arra van
szükség, hogy a magas kockázatú kontaktok, így a pedagógusok, nevelési-oktatási munkát
közvetlenül segítő alkalmazottak, és a fertőzöttek csoporttársai is akár rendszeres tesztelésben
részesülhessenek. Mivel a köznevelési intézményben, illetve bölcsődében dolgozók a
fertőzöttségnek való megnövekedett kitettség ellenére sem számítanak kiemelt kockázatú
személyeknek járványügyi szempontból, ezért jelenleg rendszeresen előfordul, hogy
kontaktkutatásnál, fertőzött gyermek esetében az őt tanító, nevelő pedagógusok, de sok
esetben még a csoporttársak sem számítanak közvetlen kontaktnak, így mentesülnek a
karantén- kötelezettség és a tesztelés alól, növelve ezzel az intézményen belüli megfertőződés
kockázatát.
A köznevelési intézmények, bölcsődék Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi
protokollja szerint a háztartásokkal egyenértékűnek minősülnek, azaz nincs külön a
köznevelési intézményekre szabott járványügyi kapacitás, ami miatt gyakorlatilag az
intézményes gócpontok esetében is 2-3 hetes várakozási idő telhet el minden teszt
megküldéséig és a karantén elrendeléséig, így azonban lehetetlen hosszútávon normális
mederben folytatni a nevelés- oktatást. Amennyiben a pedagógusok és nevelést-oktatást
közvetlenül segítők külön kategóriába sorolódva magas kockázati kontaktnak minősülnének,
úgy jelentősen lerövidülhetne az intézkedésekig megtett út és hamarabb útját lehetne állni a
vírus intézményes terjedésének.
A pedagógusok és a nevelési-oktatási munkát közvetlenül segítő alkalmazottak kapjanak a
táppénz mértékét a napi átlagkereset 100%-ára kiegészítő juttatást, mivel náluk a
koronavírusos megbetegedés az esetek nagy részében foglalkozási balesetnek minősül. A
munkáltató köteles biztosítani az egészséges munkavégzéshez a feltételeket, ezért ha a
munkavállaló intézményen belül elkapja a koronavírust, az nem rövidítheti meg a
munkavállalót, mert önhibáján kívül történt. Ennek jogszabályi háttere jelenleg is adott,
azonban ezt nagyon nehezen lehet bizonyítani. A bizonyítást az is nehezíti, hogy a karanténba
került pedagógusok, nevelést, oktatást közvetlenül segítő munkatársak sok esetben nem
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kerülnek be a fertőzött gyermek kontaktkutatásába, így teszt hiányában a munkahelyi
megbetegedést nem tudják bizonyítani, ezért szükséges a keresetpótlásról általános
intézkedéssel gondoskodni.
A gyermekükkel fertőzés miatt otthon maradni kényszerülő szülők ugyanakkor kapjanak a
táppénz teljes mértékével megegyező összegű otthontanítási díjat, és így minősüljön igazolt
távollétnek, ha karanténra kötelezett, vagy igazoltan fertőzött gyermekkel vannak otthon. Az
őszi tanítási időszakban a gyermekek közötti vírusok cikázása miatt koronavírus fertőzés
gyanúja nélkül is a dolgozó szülők akár havonta is fizetés nélküli szabadságra
kényszerülhetnek az iskolai vírusok miatt. Azonban a magyaroknak átlagosan egy hónapnyi
megtakarításuk van, így a fizetés nélküli szabadság havi rendszerességgel nem lehet opció.
Egy átlagos magyar szülő nem teheti meg, hogy havonta két hetet fizetés nélkül töltsön otthon
a gyermekével. A jelenlegi szabályok mellett sajnos a munkavállalók könnyen kerülhetnek
olyan helyzetbe, hogy sem bérre, sem pedig egyéb ellátásra nem lesznek jogosultak, a járvány
miatt pedig most különösen nehéz helyzetben vannak azok a csoportok, amelyekre eddig is
nagy gondoskodási teher hárult a családon belül, miközben a nagyszülők segítsége a járvány
sajátosságai miatt nem vehető igénybe most ott sem, ahol eddig erre lehetőség volt. Az állami
szerepvállalás rendkívül fontos most annak érdekében, hogy a sérülékeny társadalmi
csoportok leszakadása ne történjen meg, ezzel kisebb gazdasági beomlást eredményezve. E
juttatás a 12 év alatti gyermekekre vonatkozóan lehessen elérhető, illetve fogyatékossággal
élő gyermekek esetében 18 éves korig.

3

