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A	Kormány	1102/2020.	(III.	14.)	Korm.	határozata	
a	koronavírus	miatt	a	köznevelési	és	szakképzési	intézményekben	új	munkarend	bevezetéséről 

A	Kormány	 

1. felhı́vja	az	emberi	erőforrások	miniszterét,	valamint	az	innovációért	és	technológiáért	felelős	minisztert,	
hogy		

a	katasztrófavédelemről	és	a	hozzá	kapcsolódó	egyes	törvények	módosı́tásáról	szóló	2011.	évi	CXXVIII.	
törvény	51.	§	(4)	bekezdésében	foglalt	hatáskörében	eljárva	–	a	köznevelésről	szóló	2011.	CXC.	törvény	7.	§	
a),	k)	és	l)	pontjában	foglalt	intézményeket	ide	nem	értve	–	valamennyi	köznevelési	intézmény	és	szakképző	
intézmény	(a	továbbiakban:	iskolák)	működési	rendjét	az	alábbiak	figyelembevételével	határozzák	meg:		

a)		2020.	március	16.	napjától	az	iskolákban	a	nevelés-oktatás	tantermen	kı́vüli,	digitális	
munkarendben	kerül	megszervezésre;		

Ez alapján a szakképzésben a munkahelyi gyakorlatok megtarthatók, ezért kérem a szakképző 
intézményeket egyeztessenek a munkahelyekkel, hogy a gyakorlatok zökkenőmentesen 
folytatódhassanak ott, ahol kis csoportokban vagy egyénileg dolgoznak a tanulók, és a 
munkahely vállalja a foglalkoztatást.  

Hívják fel a gyakorlati munkahelyek figyelmét, hogy a kialakult járványügyi helyzetre figyelemmel 
a munkavégzés során is kiemelten fokozottan biztosítsák a higiénia feltételeket 
(kézmosószerek, fertőtlenítőszerek), a gyakorlati oktatás során használatos munkavédelmi 
ruházat sűrűbb cserélését, tisztítását. 

b)		a	digitális	munkarend	olyan	módon	kerül	meghatározásra,	hogy	annak	keretében		

ba)		a	tananyag	kijelölése,	a	tanulási	folyamat	ellenőrzése	és	támogatása	a	pedagógusok	és	
a	tanulók	online	vagy	más,	személyes	találkozást	nem	igénylő	kapcsolatában	történik,		

Hátrányos helyzetű kistelepülési környezetben, ahol nem állnak rendelkezésre a tanulóknál a 
szükséges informatikai eszközök, feladatlapok átadásával (akár iskolán kívüli elhelyezésével, 
ahol igazolhatóan átvetethető) is átgondolható a folyamatos haladás biztosítása és a szükséges 
kommunikáció a pedagógusok és tanulók között. Kérem vegyétek figyelembe a meglévő 
informatikai pontokat (művelődési házak, könyvtárak stb.), az okostelefonok használ.atát az 
oktatásban 

bb)		a	tananyag	tantermen	kı́vüli,	digitális	munkarend	keretében	történő	átadása	
alkalmas	legyen	a	tanuló	tanulmányi	követelményeinek	teljesítésére;		

Ki kell dolgozni az intézményekben a megfelelő értékelés és dokumentálás módozatait. Az 
alkalmazható módszertan a nyilatkozatok alapján folyamatosan kerül kiadásra, de a korábbi 
tájékoztatóban szereplő linken elérhető az OH tájékoztatója. (A honlapjainkra is feltöltöttük 
pdf formátumban.)  

c)		a	b)	alpontban	foglaltak	végrehajtása	érdekében	sor	kerül	módszertani	ajánlás	kiadására;		



Kérem, hogy az elektronikus kommunikáció az intézményekben a korábbi tájékoztatónknak 
megfelelően a már alkalmazott eszközökkel és csatornákon, platformokon induljon el, ahol a 
legegyszerűbben és leghatékonyabban hozzáférhető a tanulók számára. Az idő előrehaladtával, 
a tapasztalatok alapján és természetesen a módszertani ajánlás alapján új platformok is 
bevezetésre kerülhetnek, ezekre ajánlásokat fogunk közzé tenni az intézmények ajánlásai 
alapján. 

d)		2020.	március	16.	napjától	a	szülők	igényei	alapján,	indokolt	esetben	a	nemzeti	köznevelésről	
szóló	törvény	hatálya	alá	tartozó	iskolák	esetében	a	területileg	illetékes	tankerületi	központ,	
szakképző	intézmény	esetében	a	területileg	illetékes	szakképzési	centrum	munkanapokon	
megszervezi	a	gyermekek,	tanulók	napközbeni	kiscsoportos	felügyeletét;		

A szülői, tanulói igények felmérését követően egyeztetés szükséges a tankerület, szakképzési 
centrum, a kormányhivatal és az önkormányzat, más fenntartók bevonásával, kiemelten azokon 
a településeken, ahol a körzetben nincs állami intézmény vagy a megállapodások alapján több 
egyházi intézmény van és mindegyik a település teljes közigazgatási területén körzetesnek 
számít. Itt szükséges a körzet felosztása a fenntartók között, és megállapodás a kiscsoportos 
felügyelet biztosításáról. 

e)		a	tantermen	kı́vüli,	digitális	munkarend	szerinti	nevelés-oktatás	feladatellátásának	
megszervezése,	illetve	ellenőrzése	2020.	március	16.	napjától	a	köznevelési,	szakképzési	intézmény	
vezetőjének	feladataként	rögzı́tésre	kerül	olyan	módon,	hogy	az	iskolában,	továbbá	
tagintézményében		

ea)		az	intézmény	vezetője,	illetve	a	tagintézmény-vezető	és	helyettesei	közül	legalább	
egyiküknek,	vagy		

eb)		ha	az	intézményben,	tagintézményben	a	vezetői	megbı́zással	rendelkezők	létszáma,	
illetve	a	vezetők	betegsége	vagy	más	okból	való	távolléte	nem	teszi	lehetővé	az	ea)	
alpontban	foglaltak	teljesı́tését,	a	köznevelési	intézmény	szervezeti	és	működési	
szabályzatában	meghatározott	helyettesı́tési	rendben	kijelölt	személynek	munkanapokon	
munkaidőben	az	intézményben,	tagintézményben	kell	tartózkodnia;		

Ezen bekezdések alapján kérlek Benneteket, hogy ne hívjatok össze konferenciát, nevelőtestületi 
értekezletet, ha elektronikus, telefonos kapcsolattartással kiváltható (pl. ZOOM, Google Classroom, 
Skype, Viber stb). Ha elkerülhetetlen, akkor is csak kis csoportok (max. 8 főként tudom értelmezni) 
és az egészégügyi szabályok és ajánlások betartásával jöjjenek össze.  

Felelős:	emberi	erőforrások	minisztere		
innovációért	és	technológiáért	felelős	miniszter		
Határidő:	azonnal		

2. felhıv́ja	az	emberi	erőforrások	miniszterét,	hogy	gondoskodjon	arról,	hogy	a	
versenyszerűen	sportolók	részére	a	sporttevékenységükre	figyelemmel	speciális	
szolgáltatásokat	nyújtó,	jóváhagyott	kollégiumi	nevelési	programmal	rendelkező	
intézmény		

a)		a	sportfoglalkozásokat,	edzéseket	legfeljebb	tízfős	csoportokban	
tartsa	meg,		

b)		a	sportkollégiumi	elhelyezést	és	étkeztetést	legfeljebb	tıźfős	
csoportokban	biztosıt́sa.		

Felelős:	emberi	erőforrások	minisztere	
Határidő:	azonnal		



A 45/2020.(II.14.) Kormányrendelet 2.§-a és az OH óvodákra kiadott tájékoztatója alapján a 
polgármesterekkel fel kell vennie az intézményvezetőknek a kapcsolatot, és a nyári gyakorlat 
szerint javasolt módon való megszervezésben részt kell vállalni az óvodáknak. 
 
Az iskolabuszok szolgáltatását szüneteltetni kell a járványügyi szempontok és az iskolák 
látogatásának leállása miatt is. 
 
Budapest, 2020. 03. 14. 
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