Azonosító
1441607

A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő álláspontja szerint, a
minisztériumi
szinten
kiadott
eljárásrendek sértik a jogállamiság
alapjogi követelményét. Kifogásolja
az eljárásrendek alkalmazását, mert
véleménye szerint a megalkotásuknál
nem érvényesülnek a jogalkotás
garanciális szabályai, ezért nem
rendelkeznek kötelező erővel, sértik a
jogbiztonság
követelményét.
Álláspontja szerint, visszásságot
okoznak az oktatási intézményenként
eltérő
intézkedési
tervek,
eljárásrendek
és
házirendek.
Bejelentő véleménye szerint, a
jelenleg hatályos Covid 19 eljárásrend
előrelépést jelent a korábbihoz képest,
mert a jogszabályi előíráshoz jobban
igazodva határozza meg a tanulók
távolmaradásának esetköreit, de még
mindig nem egyértelmű az elhatárolás
az
alapos
indokkal
történő
távolmaradás és a bármely más
indokból kérelmezett távolmaradás
meghatározásában. Bejelentő végül
kifogásolja, hogy hiteles forrásokból
nem lehet megfelelően tájékozódni az
oktatási intézményekre vonatkozó
járványügyi adatokról, ezért a tanulók
és képviselőik nem rendelkeznek a
kockázatok mérlegeléséhez megfelelő
információkkal, amelyek alapján
megalapozott döntést tudnának hozni
a tanuló távolmaradásáról.

lezárt

Az ügyben eljárásra jogosult Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) a
közérdekű bejelentésben foglaltakat megvizsgálta. Megírta, hogy abban az esetben, ha az
adott iskolában a Covid-19 járvány miatt nem került sor tantermen kívüli, digitális
munkarend elrendelésére, valamint hatósági járványügyi intézkedés nem indokolja, a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (1)
bekezdése az irányadó, amely szerint minden gyermek köteles az intézményes nevelésoktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendeletben (a továbbiakban: miniszteri rendelet) foglaltak szerint érvényes, azok
betartása szerint szükséges eljárni járványhelyzetben is. Ebből adódóan a tanulói mulasztás
alapvető jogi kereteit, ezek körében annak igazolható eseteit jelenleg is jogszabály határozza
meg, amelyhez a szaktárca által kiadott Intézkedési Terv az egységes jogalkalmazási
gyakorlat elősegítése érdekében további szakmai szempontokat javasol.
Az iskoláknak az Nkt. és a miniszteri rendelet adta jogi keretek között – figyelemmel a helyi
sajátosságokra is – a szakmai önállóság részeként készített házirendjében szükséges
szabályozni a tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó
rendelkezéseket. Ebből következően, a tanuló késésének, mulasztásának szabályozása a jogi
keretszabályokon, szakmai ajánlásokon túlmenően alapvetően intézményi szintű döntést
igényel, amely lehetőséget biztosít az adott iskola sajátosságainak figyelembe vételére
(település jellege, tanulók létszáma, bejáró tanulók stb.).
Az elmúlt tanév tapasztalatait is figyelembe véve, a jelenlegi tanév elején az iskolákhoz
eljuttatott miniszteri levél a tanulói mulasztáshoz kapcsolódóan kiegészítette az Intézkedési
Tervben írottakat. Felhívta a figyelmet az alapvető jogok biztosa AJB-2289/2021. számú
jelentésében foglaltakra, amely a járványhelyzet, mint az „egyéb alapos indokra való
hivatkozással történő tanulói mulasztás” megítélésével foglalkozik.
A Jelentés szerint a tanulói hiányzásnak a járványhelyzetre tekintettel, általánosan előre meg
nem határozott időtartamra történő szülői igazolása nem tekintendő automatikusan alapos
indoknak. Minden ilyen esetben a szülői kérelmet a döntésre jogosult igazgatónak a
kérelmező körülményei és a járvány alakulásának függvényében aktuálisan kell mérlegelnie
és időszakonként felülvizsgálnia. A Jelentés a döntéshez mérlegelési szempontokat is
felsorolt.
A szaktárca álláspontja szerint egyebekben továbbra is a miniszteri rendeletben, illetve az az
alapján készült iskolai házirendben foglaltak szerint szükséges eljárni a tanulói hiányzások
kérdésében, beleértve a szülő, illetve az orvos által igazolt távolléteket is. Felhívta a
figyelmet arra is, hogy az aktuális járványügyi adatokról különböző bontásban a Nemzeti

Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) rendszeresen tájékoztatja a lakosságot,
továbbá a döntéshozó szerveket. Az iskolát érintő tanügyi intézkedésre kizárólag az Operatív
Törzs és az Oktatási Hivatal, járványügyi intézkedésre pedig a népegészségügyi szervek
jogosultak, ezen szervek döntéshozatala releváns adatok ismeretében történik.
Ezen túlmenően az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu
felületein lehet követni. Az intézmények kérdéseinek megválaszolására külön e-mail cím áll
rendelkezésre (vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu), amelyen a kérdéseket és
bejelentéseket az EMMI köznevelési szakterületének munkatársai válaszolják meg.
Mindezen túl a miniszteri rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott és
honlapján közzétett tájékoztatók is segítséget nyújtanak.

