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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Bejelentő álláspontja szerint a veszélyhelyzet
idejére tervezett érettségi vizsgák megtartása súlyos
problémákat okoz. Bejelentésében részletezte, hogy
tanárokat, a szülőket és a tanulókat milyen
hátrányok, jogsérelmek érhetik.

lezárt

Vizsgálat eredménye
Válaszaikban az eljáró szervek, a Miniszterelnökség és az Emberi
Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) az alábbiak szerint
tájékoztattak.
A Miniszterelnökség tájékoztatása szerint a közérdekű bejelentése
tárgyában az EMMI az eljárásra jogosult szerv.
Az EMMI tájékoztatása szerint a veszélyhelyzet során az érettségi
vizsgák 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről szóló
119/2020. (IV. 16.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) az érettségi
vizsgán részt vevő tanárok és diákok lehető legnagyobb biztonságának
megőrzése érdekében került kidolgozásra. A Kr. 2. melléklete szerint a
kötelező vizsgatárgyak írásbeli érettségi vizsgái - az eddigi szabályozástól
eltérően - reggel nyolc óra helyett, kilenc órakor kezdődnek. Ezáltal a tanulók
elkerülhetik a szokásos reggeli csúcsforgalmat.
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997.
(VI.13.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdésének első mondata értelmében a
vizsgázónak legalább harminc perccel az írásbeli vizsga időpontja előtt meg
kell jelennie a vizsga helyszínén, de a későbbi kezdés lehetőséget teremt arra
is, hogy a vizsgázók akár egy-másfél órával korábban érkezzenek, mivel a
vizsgahelyszínek reggel hét órakor már nyitva lesznek. Így mind a
tömegközlekedési eszközökön, mind a vizsgára érkezéskor elkerülhető a
csoportosulás.
A vizsgák helyszínén és közvetlen környékén a rendőrség fogja
biztosítani a forgalom irányítását és a csoportosulások kialakulásának
megakadályozását.
A vizsgák során az egy légtérben vizsgázók száma nem haladhatja meg
a tíz főt, ami a maximális létszámot jelenti, de a szervezők - lehetőség szerint
- ennél kevesebb vizsgázót fognak elhelyezni egy teremben. A vizsgázók
között legalább 1,5 méter távolságot kell tartani mind az ülésrend kialakítása,
mind az egyéb vizsgaesemények során. A vizsgák helyszínei és a vizsgázók által
használható - nem saját tulajdonukat képező - atlaszok, szótárak és egyéb
eszközök előzetesen, és a vizsgák közben is fertőtlenítésre kerülnek.
Az EMMI tájékoztatott arról is, hogy a vizsgázók részére maszkot, a
vizsgáztatásban résztvevő pedagógusok számára ezen felül gumikesztyűt is
biztosít, valamint biztosított lesz minden vizsgahelyszínen a megfelelő
mennyiségű kézfertőtlenítő is.
A fertőzések elkerülése érdekében a tanárok a dolgozatok beadását
követően csak negyvennyolc óra elteltével kezdhetik meg a dolgozatok

javítását. Az idősebb, vagy egészségi állapotuk miatt veszélyeztetett
pedagógusoknak nem kell felügyelő tanári feladatot ellátni.
Az EMMI tájékoztatása szerint az egészségvédelmi szabályok az
országos tisztifőorvossal egyeztetve születtek meg, amelyekről minden
intézmény kapott tájékoztatást, továbbá a vizsgaszervezőknek az Oktatási
Hivatal részletes egészségügyi ajánlást küldött.
Az EMMI tájékoztatásában rögzítette, hogy a problémák enyhítésére
vonatkozó bejelentő által tett javaslatokat a döntések megszületését
megelőzően mérlegelte. A halasztás kapcsán az EMMI álláspontja az, hogy
jelenleg a járvány kontroll alatt van, a megbetegedések száma alacsony, arra
garancia nem vállalható, hogy hetekkel később vagy augusztusban megszűnik
a járvány. Az EMMI álláspontja szerint az érdemjegyek alapján megajánlott
érettségi eredmény megvalósítása igazságtalan döntés lenne és az
esélyegyenlőség elvét sértené, hiszen az alacsonyabb követelményszintet
támasztó középiskolában szerzett ugyanolyan osztályzat révén előnybe
kerülne a diák más középiskolában hasonlóan teljesítő társához képest.

