
JOGI HÁTTÉR
az iskolás korú gyerekeket érintő kérdések

COVID-19 idején 



JOGSZABÁLYI HÁTTÉR*

14/2020. (XI.10.) EMMI-határozat a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről és a kollégiumi ellátással kapcsolatos
eltérő szabályokról
13/2020. (XI.09.) EMMI-határozat a szalagavató rendezvények betiltásáról
A korábban kiadott Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején
alkalmazandó eljárásrendről c. iránymutatás továbbra is érvényes! 

501/2020. (XI.14.) Kormányrendelet a veszélyhelyezet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről

A 478/2020. (XI.3) Kormányrendelet 2020. november 4-től Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.  
A 2020. évi CIX. törvény a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről kihirdetésétől (2020.november 11.)

számított 90 napig van hatályban. 

A 484/2020. (XI.10) Kormányrendelet a korábbi járványügyi intézkedésekhez képest szigorított, részletes szabályait az
összefoglalóban bemutatjuk.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (mint a nevelési-oktatási intézmények fenntartója) a járványhelyzettel kapcsolatban a
következő határozatokról döntött: 

Egyéb kormányrendeletek: 

*Összefoglalónkat folyamatosan, a jogszabályi változásoknak megfelelően frissítjük és bővítjük. Az utolsó oldalon látható a legutóbbi frissítés dátuma. 



484/2020. (XI.10.) KORMÁNYRENDELET  



A 6. életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki
köteles maszkot viselni:

- a tömegközlekedési eszközön
- a vendéglátó üzletekben

- kulturális esemény/rendezvény helyszínén 
- egészségügyi intézményekben

- szociális intézményekben, ügyintézési helyeken stb.
- 10.000 főnél nagyobb település egyes közterületein, ha ilyen

területek kijelöléséről a polgármester döntött  

Az iskola épületében, osztálytermekben továbbra sem kötelező
a maszk használata!

KÖTELEZŐ MASZKHASZNÁLAT

484/2020. (XI.10.) KORMÁNYRENDELET  



A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések
második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet  3.§-a
rendelkezik arról, hogy este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási
tilalom van érvényben.

KIJÁRÁSI TILALOM

TILOS A GYÜLEKEZÉS ÉS A CSOPORTOSULÁS
A 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet  4.§-a megtiltja a csoportosulást
és a gyülekezést. Nem lehet továbbá csapatsportot űzni, csak akkor,
ha versenyszerű sportedzésről vagy sportrendezvényről van szó.

Tehát iskola után focizni, kosarazni nyilvános helyen vagy
sportpályákon tilos. Családi rendezvényeket legfeljebb 10 fő
részvételével lehet megtartani.  

484/2020. (XI.10.) KORMÁNYRENDELET  



A 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet szabályozza, hogy a bölcsődék,
óvodák mellett az általános iskolák 8. osztályáig a megszokott rend
szerint folytatódik az oktatás.

Speciális védelmi intézkedéseket az intézmény igazgatója határoz
meg, az Intézkedési Terv figyelembevételével.  

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK

484/2020. (XI.10.) KORMÁNYRENDELET  



Továbbra is kötelező a hőmérsékletmérés az intézménybe való
belépéskor – diáknak, tanárnak egyaránt.

Az országos tisztifőorvos által megállapított jelenlegi határérték: 37,8 ºC.
Ha valakinek ennél a határértéknél magasabb a hője, akkor a 484/2020.
(XI.10.) Korm. rendelet 17.§-a szerint azonnali elkülönítés szükséges, és
a törvényes képviselőt (szülőt) azonnal telefonon értesíteni kell. 

KÖTELEZŐ HŐMÉRSÉKLET ELLENŐRZÉS

484/2020. (XI.10.) KORMÁNYRENDELET  



ADATVÉDELEM
Azt, hogy az iskola milyen adatokat kezelhet a
gyerekről, a köznevelési törvény pontosan felsorolja.

Betegség: különleges személyes adat, ez semmilyen
körülmények között nem hozható nyilvánosságra,
hacsak a törvényes képviselő nem járul hozzá
kifejezetten.

 nehéz helyzet: 
kötelező hőmérsékletmérés 

A fertőzés ténye személyes adat!  



ADATVÉDELEM

2.) valamennyi belépni szándékozó személyre
egységesen kiterjedő (felnőttek, gyerekek egyaránt);
3.) testhőmérséklet-mérés alanyának kifejezetten
ezen adatkezelési cél érdekében történő
azonosításához nem kötött;
4.) semmilyen módon nem jár az adat rögzítésével,
további tárolásával, továbbításával!

Jogszerű a hőmérőzés, ha:
1.) az adatkezelő (iskola) tulajdonában/használatában álló
épületeibe történő beléptetés során 

Csak statisztikai adat gyűjthető (pl. hány főt nem engedett
be az adatkezelő az épületbe).

Kötelező hőmérsékletmérés 

Forrás: Adatvédelmi Hatóság (NAIH) állásfoglalása

https://naih.hu/files/NAIH-2020-7465.pdf


SZÜLŐK  ISKOLÁBA VALÓ
BELÉPÉSE 

Iskolába való belépés:
az intézmények a szülők felé a
szükséges információkat
elsősorban e-mailben, a KRÉTA
vagy egyéb intézményi
adminisztrációs rendszerben
küldött üzenetekkel juttassák el

szülő/kísérő maszkban, a
hőmérséklet-ellenőrző pontig
kísérheti a gyerket  

Kapcsolattartás:

484/2020. (XI.10.) KORMÁNYRENDELET  



INTÉZKEDÉSI TERV



- az intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja
(és ilyen dolgozó is vehet részt az intézményi oktatásban)

- ha gyereknél, pedagógusnál, egyéb iskolai dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők,
haladéktalanul el kell őt különíteni

+  egyúttal értesíteni az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend
szerint dönt a további teendőkről 

+ fertőzött gyerek esetén a szülőt/gondviselőt is értesíteni kell 

INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN
A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL *

*EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A
KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL 
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köhögés
nehéz légzés
hirtelen kezdetű
szaglásvesztés, ízérzés
hiánya

további tünetek
lehetnek: fejfájás,
hidegrázás,
fáradékonyság, hányás
vagy hasmenés 

bármely egyéb tünet
nátha, tüsszögés,
orrfolyás

DE! ebben az esetben is
figyelembe kell venni az
EMMI utasítását:
egészséges, tüneteket
nem mutató gyerek
látogathatja az
intézményt!  

INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN
A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

A legfontosabb a transzparens
kommunikáció! 

SZÉNANÁTHA, ALLERGIA,
MEGFÁZÁS...

transzparens kommunikáció: tájékoztassuk
az allergiáról/megfázásról az
osztályfőnököt + intézményvezetőt 
nem érinti az iskolalátogatást



A gyerekek az iskolába kizárólag
orvosi igazolással térhetnek vissza.

GYEREKEK ISKOLÁBA VALÓ
VISSZATÉRÉSE

INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN
A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

COVID-gyanús gyerekek esetében:  

legalább 3 napja tünetmentes, és legalább 
10 nap eltelt a tünetek kezdete/megjelenése 
óta: PCR vizsgálat nélkül is gyógyultnak kell
tekinteni a gyereket 

nem COVID-gyanús gyerekek esetében:  

ha a gyerek teljesen tünetmentes, kiállítható az
igazolás arról, hogy másnap közösségbe mehet 



14/2020. (IX.10.) EMMI-HATÁROZAT 



a középfokú iskolákban, a 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumok 6–8. évfolyamainak kivételével a
tanítás tantermen kívüli, digitális munkarendben
folyik  

ennek a megszervezése a köznevelési intézmény
vezetőjének a feladata 

A 484/2020. (XI.10.) Kormányrendelet alapján
9. osztálytól digitális munkarendre állnak át
az iskolák. Ennek részletszabályait a 14/2020.
(IX.10.) EMMI-határozat tartalmazza. 

KÖZÉPISKOLÁK 



A határozat 5. pontja alapján az
intézményvezető dönthet arról, hogy

egyéni/kiscsoportos konzultációs
lehetőségeket szervezzenek.  

EGYÉNI, KISCSOPORTOS KONZULTÁCIÓK

14/2020. (IX.10.) EMMI-HATÁROZAT 

A határozat 6. pontja szerint szakiskolákban,
készségfejlesztő intézményekben a gyakorlati
oktatás szigorú egészségvédelmi intézkedések
mellett jelenléti formában is megtartható, ha az
digitális munkarendben nem megvalósítható.  

GYAKORLATI OKTATÁS 



SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYEREKEK 
A határozat 7. pontja lehetőséget ad arra, hogy
a fenntartó döntése alapján, a fejlesztő nevelés-oktatást
végző iskola sajátos nevelési igényű tanulói számára
jelenléti formában is megszervezheti az oktatást, ha
a tanuló egészségügyi állapota, sajátos helyzete ezt
szükségessé teszi. 

14/2020. (IX.10.) EMMI-HATÁROZAT 



A kollégiumok 2020. november 14-től lakhatást nem
biztosítanak – kivételt képeznek: az általános iskolai
kollégium és a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
nevelésben részt vevő kollégiumok.

KOLLÉGIUMI ELLÁTÁS

14/2020. (IX.10.) EMMI-HATÁROZAT 

A versenyszerűen sportoló gyerekek részére – a jóváhagyott
kollégiumi nevelési programmal rendelkező intézmény:
sportfoglalkozásokat legfeljebb 10 fős csoportokban,
kollégiumi elhelyezést és étkezést is legfeljebb  10 fős
csoportokban kell hogy biztosítson az intézmény.  

VERSENYSZERŰEN SPORTOLÓK ESETÉBEN



14/2020. (IX.10.) EMMI-HATÁROZAT 

Alapfokú művészeti iskola esetében speciális szabály, hogy a szülő/
törvényes képviselő egyetértésével 8. évfolyam alatt is
megszervezhető a tantermen kívüli, digitális munkarend. 
 
Azok az alapfokú művészeti iskola feladatellátási helyek, amelyek
nyitvatartása nem megoldható a veszélyhelyzet miatt, digitális
munkarendre térhetnek át.

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK –
SPECIÁLIS SZABÁLYOK



13/2020. (XI.09.) EMMI-HATÁROZAT 

A veszélyhelyzetre tekintettel visszavonásig tilos szalagavató rendezvényeket tartani a
köznevelési intézetekben. 

SZALAGAVATÓ RENDEZVÉNYEK BETILTÁSÁRÓL



501/2020. (XI.14.) KORMÁNYRENDELET

Az otthoni internethozzáférési szolgáltatás 30 napra ingyenesen vehető igénybe minden olyan családnak, amelyben a
gyermek a köznevelésben és szakképzésben részesül, és számukra tantermen kívüli, digitális munkarendben folyik az
oktatás.

Ez  a kormányrendelet november 29-én lép hatályba, ettől a dátumtól lehet érvényesíteni a kedvezményt.  

A VESZÉLYHELYZET IDEJE ALATT A DIGITÁLIS OKTATÁSSAL ÉRINTETT
CSALÁDOKAT SEGÍTŐ INTÉZKEDÉSEKRŐL



KÉSZÍTETTE:
DR.BÁRDOSSY-SÁNTA NÓRA

HINTALOVON GYERMEKJOGI ALAPÍTVÁNY

 

UTOLSÓ FRISÍTÉS:2020.11.16.


