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Megkezdte munkáját az Országos Diáktanács az új 2021/2022-es tanévben. A testület 

évindító ülését a hagyományoknak megfelelően Székesfehérváron tartották, ahol a 

képviselők a tanácskozáson kívül csapatépítő és szakmai programokon vettek részt. Az 

ülés abból a szempontból is különleges volt, hogy a COVID-helyzet óta most találkoztak 

ismét először. 

Évindító Országos Diáktanács ülés 

Az Országos Diáktanács ülése két fő napirendi pontból állt: egyrészt az aktuális járványügyi 

helyzet elemzéséből, másrészt pedig a 2020. évi Országos Diákparlament ajánlásaival 

kapcsolatos fejlemények megbeszéléséből. 

Aktuális járványhelyzet 

Az aktuális járványhelyzettel kapcsolatban Kisfaludy László helyettes államtitkár ismertette, 

hogy jelenleg jelenléti oktatás van érvényben, és az oltásnak köszönhetően abban bízik, hogy 

ez tartósan így is tud maradni. Elmondta, hogy a védekezéssel kapcsolatban az iskolák nagyobb 

fokú szabadságot kaptak arra vonatkozóan, hogy pontosan milyen intézkedéseket hoznak a 

tanulók és pedagógusok védelmében. 

A helyettes államtitkár elmondta, hogy ettől függetlenül a kormányzat továbbra is nagy 

mennyiségű fertőtlenítőszerrel látja el az intézményeket, valamint szeptemberben 

megszervezte a diákok iskolai, kampányszerű oltását is. A lehetőséggel mintegy ötvenezer 

tanuló élt. 

Ismertette, hogy a megelőzés ellenére időnként előfordul fertőzés egyes iskolákban, ezen 

esetekben a korábbitól eltérő protokoll kerül alkalmazásra. A főszabály szerint tantermen kívüli 

digitális munkarendet csak 7. évfolyam alatt vezetnek be. A 7. évfolyamon és e felett a védett 

tanulóknak nem kell karanténba vonulniuk, így esetükben akadály nélkül folytatódhat a 

jelenléti oktatás. 

Hozzátette, hogy az elmúlt időszakban csak nagyon lassú emelkedés volt kimutatható az iskolai 

fertőzések számában, jelenleg az intézmények nagyjából 1-2 százaléka érintett. Ezen adat 

nagyságrendileg alacsonyabb, mint ahogyan egy éve volt. 

A szalagavatókkal kapcsolatban Kisfaludy László elmondta, hogy a szalagavatókat továbbra is 

meg lehet majd tartani, az ezzel kapcsolatos részletszabályokról szóló tájékoztatást az iskolák 

nagyon rövid időn belül meg fogják kapni.  

Végezetül az államtitkár helyettes ismertette, hogy a koronavírus miatt tavaly bevezetett 

digitális munkarend hosszú távú mentális hatásai kezelésére létrehoztak egy telefonos zöld 

számot és online segítségnyújtást is, amelyet tanulók, pedagógusok és szülők egyaránt 

használhatnak. A szolgáltatással az érintettek segítséget kaphatnak pl. a hosszú bezártság miatt 

fellépő szorongásra. 

Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár az előzőket kiegészítve elmondta, az 

iskolai járványügyi adottságok elemzésében nagy segítséget jelent, hogy az EESZT-nek 

köszönhetően szeptember 10-től valamennyi intézményvezető le tudja kérdezni az intézménye 
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pedagógusainak, valamint tanulóinak a védettségi/oltottsági státuszát. A fejlesztés által a 

karanténintézkedések elrendelése sokkal egyszerűbb hiszen az intézményvezető nagyon hamar 

le tudja kérdezni az adott osztállyal kapcsolatos védettségi mutatót. 

Örvendetesnek tartják azt is, hogy a tanév eleje óta – az oltási kampánytól függetlenül – további 

20 ezer köznevelésben tanuló diák vette fel az oltást. 

Ismertette, hogy a végzős évfolyamok és a pedagógusok körében országosan az átoltottság eléri 

a majdnem 90%-ot, amely nagyfokú biztonságot ad az érettségikre vonatkozóan. Arra a 

kérdésre, hogy ennek tudatában a diákok biztosra vehetik-e a szóbeli érettségiket is, dr. 

Maruzsa Zoltán azt felelte: “szerintem igen.” 

Egy képviselő kérdésére, hogy “iskolai fertőzés esetében miért nem kerülnek karanténba a 

védett tanulók is, hiszen ők is ugyanúgy képesek a fertőzés elkapására és továbbadására”, az 

államtitkár a következőt válaszolta: 

Ha valaki nincsen jól, akkor a védettségétől függetlenül ugyanúgy otthon tud maradni. Az 

orvos pedig a megszokott módon tudja igazolni a hiányzását. Előfordulhat, hogy valaki a 

védettsége ellenére igazolt fertőzött lesz. Azonban Müller Cecília országos tisztifőorvos szerint 

nem jellemző, hogy a fertőzött személlyel korábban egy közösségben tartózkodó, tünetmentes 

és oltott diák bárkit megfertőz. Így nincs akadálya annak, hogy aki védett, ne mehessen vissza 

az iskolába. 

Egy, a külföldi iskolai utak megtarthatóságával kapcsolatos kérdésre dr. Maruzsa Zoltán 

elmondta, hogy rengeteg tanulmányi út halmozódott fel a koronavírus miatt. Ezek között 

szerencsére sikerült szeptemberben nagyon sokat megtartani, bepótolni. Az őszi időszakban 

egyre kevesebb a külföldi utak száma, amely természetes jelenség, hiszen pl. a hidegben 

kevesebben utaznak szívesen. 

Ettől függetlenül, a fokozódó külföldi járványügyi helyzetre hivatkozva, várhatóan az őszi 

szünet után arra fogják kérni az intézményeket, hogy lehetőleg ne szervezzenek külföldre 

programokat.  

Az aktuális járványhelyzet és a kapcsolatos kérdések megbeszélése után a 2020. évi Országos 

Diákparlament ajánlásairól volt szó. Az ajánlások teljesülésének aktuális állását ezen az 

oldalon lehet megtekinteni. 
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