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Tárgy: Állásfoglalás kérése a tantermen kívüli oktatás 
          számonkérésével kapcsolatban  

Tisztelt Maruzsa Zoltán Államtitkár Úr! 

A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány nevében írunk Önnek. 

Alapítványunk 2015-ben alakult, azzal a céllal, hogy a Magyarországon élő gyerekek jogai 
minél teljesebben érvényesülhessenek, valamint jóllétüket minden lehetséges módon 
garantálja a felnőtt társadalom. 2017 januárja óta az alapítvány Pro Bono Gyermekjogi 
Központja is működik, melyben eddig több, mint 700 esetben nyújtott jogsegély 
szolgáltatást a hozzánk forduló családoknak, gyerekeknek, fiatal felnőtteknek - 
leggyakrabban válás, kapcsolattartás, gyermekbántalmazás és iskolai konfliktusok 
ügyekben.  

A Kormány a 40/2020. (III. 11.) számú Korm. rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó (COVID-19) humánjárvány 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Ennek 
megfelelően a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új 

munkarend bevezetéséről szóló 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozattal döntött arról, hogy 
a 2019/2020-as tanév oktatását tantermen kívül, digitális munkarendben folytatja tovább.  

Üdvözöljük, hogy az Oktatási Hivatal weboldalán folyamatosan segítik a tanárokat és a 
diákokat ajánlásokkal és iránymutatásokkal. A Gyermekjogi Központhoz azonban az elmúlt 
napokban több esetben érkezett kérdés a számonkérés Oktatási Hivatal weboldalán 
ajánlott “offline beszámoltatási” formájával kapcsolatban. Az ajánlás szerint lehetőség van 
arra is, hogy a tanuló offline oldjon meg feladatot – például készítsen kézzel egy poszter, 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez/tanulasi_folyamat_nyomon_kovetese?fbclid=IwAR0pbQmrvSO0WjDB8QqSdMJFBicuOFbuzioFUotc8vGWWoXtx68PUJsi55M


táblázatot, kreatív, illetve művészi alkotást –, és annak digitális változatát (fényképét, hang- 
vagy videófelvételét) küldje be vagy töltse fel egy előre megadott tárhelyre vagy felületre. 

Kérjük szíves állásfoglalásukat atekintetben, hogy:  
- Hogyan biztosítható a gyerek személyes adatainak (különös tekintettel képmása) 

védelme az offline beszámoltatással? Milyen szabályok vonatkoznak ebben a  

helyzetben a személyes adatok védelmére, ezeknek az adatoknak a tárolására, 
mások számára hozzáférhetővé tételére, törlésére és mindezek időtartamára?  

- Lehet-e hátrányos következménye a gyerek iskolai teljesítményének 
értékelhetősége szempontjából annak, ha a gyerek vagy törvényes képviselője – 
tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:12. § (1), a 
2:14. § (1), és a 2:54. § (2) bekezdésében foglaltakra – megtagadja a hozzájárulását 
az iskola/pedagógus azon kéréséhez, hogy a gyerek videófelvételt küldjön magáról 
a pedagógusnak? 

A diákok által használt online tér sok lehetőséget és sok veszélyt rejt magában. A jelenlegi 
veszélyhelyzet nagy kihívása, hogy a hagyományos oktatás-módszertani kereteket a mai 
technológiáknak köszönhetően hogyan terjesszék ki az online térre úgy, hogy annak 
lehetőségeit is kihasználják, de a veszélyeit elkerüljék. 

Kérjük a Tisztelt Államtitkárság állásfoglalását annak érdekében, hogy a Minisztérium 
álláspontját tudjuk közvetíteni a hozzánk fordulóknak. 
Megköszönjük, ha válaszukat elektronikus formában is megküldik részünkre, a 
gyermekjog@hintalovon.hu címre.  

Válaszukat előre is köszönjük.  

Tisztelettel,  

          dr. Sánta Nóra                     dr. Varga Felícia  
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