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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: "Nem lógás. Covid. De mi lesz a felvételivel?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A koronavírus  angol  variánsa  a  fiatalabb  generációkban  is  nagyon  gyorsan  terjed.  Az  ifjabb
korosztály tagjai szerencsére a legtöbb esetben komolyabb probléma nélkül átvészelik a betegséget,
de  a  megfertőződött  diákok  könnyen  tovább  is  tudják  adni  a  kórt  tanáraiknak  vagy  idősebb
hozzátartozóiknak.

Tisztelettel emlékeztetném Miniszter Urat, hogy a Jobbiknak volt egy pandémiás időszakra szóló
alternatív javaslata, amelyik – szlovák példa alapján - az érettségi megajánlott jegyekkel történő
kiváltását tette volna lehetővé.

Most azonban egy olyan konkrét megkeresés alapján fordulok önökhöz, amelyik a probléma egyéb
aspektusaira világít rá. Érdeklődöm, hogy mi a kidolgozott protokoll arra az esetre, ha az adott diák
éveken át szorgalmasan tanult, érettségizni is szeretne - mert feltett szándéka, hogy szeptemberben
elkezdhesse  egyetemi  tanulmányait  -,  de  pozitív  koronavírus-tesztet  produkált,  és  hatósági
karanténba került, ezért az írásbeli vizsgán esélye sincs megjelenni?

A vonatkozó  Korm.rendelet  nem tér  ki  erre  a  speciális  helyzetre.  „Ha  a  vizsgázó  az  érettségi
vizsgán nem jelenik meg, vagy a Vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerinti projektmunkáját
határidőre  nem  nyújtja  be,  a  javító  vagy  pótló  vizsgára  való  utasításától  el  kell  tekinteni,
vizsgajelentkezését törölni kell. (2) Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a vizsgadíjköteles
vizsgák vonatkozásában 2021. május 3-ig a honlapján közzéteszi – az (1) bekezdés szerinti törléssel
összefüggésben  –  a  vizsgadíj  visszatérítésére  vonatkozó  részletes  tájékoztatót,  azzal,  hogy  a
vizsgadíj visszaigénylésének jogvesztő határideje 2021. szeptember 30. napja.”

A több tízezer érettségizni szándékozó fiatalból reméljük, hogy minél kevesebbet – de bizonyára



nem egyetlen diákot – érint a számukra roppant égető probléma. Lesz-e nekik arra lehetőségük,
hogy valamilyen formában vizsgát  tegyenek,  és  annak sikeressége  esetén,  az  eredeti  terveknek
megfelelően, idén ősszel - immáron felsőoktatási hallgatóként - folytathassák tanulmányaikat?

Várom gyors és érdemi válaszát!
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