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Emberi Erőforrások Minisztériuma 
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Prof. Dr. Kásler Miklós 

miniszter 

miniszter@emmi.gov.hu 

 

Tárgy: 29/2021. (XI.19.) EMMI határozat kiegészítésének kérése 

 

 

Tisztelt Miniszter Úr! 

 

A 2021.11.19-én megjelent, a járványügyi időszak köznevelési védelmi intézkedéseiről szóló 

29/2021. (XI.19.) EMMI határozat (továbbiakban: Határozat) 1. pontjában rögzíti, hogy a köznevelési 

intézményekbe való belépés csak akkor engedélyezhető, ha a belépni kívánó személy igazolta a 

koronavírus elleni védettségét. A Határozat 2. pontja tartalmazza azon személyek listáját, akik 

mentesülnek az 1. pontban leírt kötelezettség alól. 

 

A napokban, a sajtóban megjelent hírek alapján vélelmezzük, a jogalkotói szándék az óvodákba, 

iskolákba gyermekeket kísérő oltatlan személyek oktatási-nevelési intézményektől való távol 

tartása volt, ezáltal is elősegítve a járványügyi védekezést. 

 

Ugyanakkor a Határozat 2. pontjában felsorolt, „kivételi körbe” tartozó személyek között nem 

szerepelnek, ezáltal a koronavírus elleni védettség igazolása alól nem mentesülnek a köznevelési 

intézmények területén, azon belül annak főző és/vagy tálalókonyháján dolgozó, közétkeztetési 

feladatot ellátó foglalkoztatottak. 

 

Szövetségünk több tagja is jelezte, hogy a Határozat alapján számos intézményvezető kilátásba 

helyezte, 2021. december 1-jével a védettségi igazolással nem rendelkező konyhai munkatársak 

nem léphetnek az intézmény területére. Ennélfogva a közétkeztetéshez tartozó feladatkörüknek 

nem tudnak eleget tenni. 

 

2021. szeptemberében soha eddig nem tapasztalt, 15-20%-os munkaerőhiánnyal kellett 

megküzdenie a közétkeztetési szektornak. Az elmúlt hetekben bekövetkező megbetegedések 

tovább rontották ezt a helyzetet. Amennyiben Magyarország átlagos átoltottsági adatait vesszük 

alapul, 2021. december 1-jével további 30%, azaz mindösszesen közel 50% munkaerő fog hiányozni 

a közétkeztetési szektorból, ami annak működését ellehetetleníti, az ellátás biztonságát 

veszélyezteti. 

http://www.kozszov.hu/
mailto:hirlevel.kozszov@gmail.com
mailto:miniszter@emmi.gov.hu


 

KÖZÉTKEZTETŐK, ÉLELMEZÉSVEZETŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 
Székhely:1073 Budapest, Erzsébet körút 40-42. I. emelet 4. 
www.kozszov.hu; hirlevel.kozszov@gmail.com 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma oldal 2/2. 
Prof. Dr. Kásler Miklós  
miniszter részére 2021.11.26. 

 

Tisztelt Miniszter Úr! 

 

Fentiekre való hivatkozással kezdeményezzük a Határozat alábbiak szerinti kiegészítését: 

 

2. Az 1. pontban foglaltakat nem kell alkalmazni a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és 

önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 

599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pont hatálya alá tartozó foglalkoztatottra, a 

köznevelési intézményben nevelő-oktató tevékenységet folytató, valamint közétkeztetési 

feladatot ellátó személyre, az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekre, tanulóra, továbbá arra 

a személyre, aki a köznevelési intézmény területén - a köznevelési intézmény ellenőrzési körén kívül 

eső, elháríthatatlan eseménnyel (a továbbiakban: esemény) összefüggésben - az intézményvezető 

engedélyével végez olyan tevékenységet, amely az esemény következményei elhárítására irányul. 

 

Megértését és a kialakult helyzet gyors megoldását előre is köszönöm, 

 

Budapest, 2021. november 26. 

 

Tisztelettel: 

 

Zoltai Anna 

elnök 

 

megbízásából 

 

 

 

Páger Zsolt 

kommunikációért és kapcsolatokért 

felelős alelnök 

 

Kapják: 

1) Címzett, 

2) Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár 

(másolatban: zoltan.maruzsa@emmi.gov.hu) 

3) Dr. Latorcai Csaba közigazgatási államtitkár 

(másolatban: csaba.latorcai@emmi.gov.hu) 

4) Kisfaludy László András köznevelésért felelős helyettes államtitkár 

(másolatban: laszlo.kisfaludy@emmi.gov.hu) 

5) Irattár. 
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