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A PSZ SZERVEZETI STRUKTÚRÁJÁNAK MEGFELELŐ 

ÖSSZFORGATÓKÖNYV 
a 2022. március 16. napjától tartandó határozatlan idejű sztrájkhoz 

A táblázatban szereplő időpontok és határidők és feladatok CSAK AJÁNLÁSOK – kivéve az 1.,3.,  6. pontokat, ezeket a sztrájktörvény 

szabályozza -  mert a jelen helyzet szerint a sztrájk alatti még elégséges szolgáltatásokat a törvény erejével meghatározó rendelet a 

lebonyolításról egyáltalán nem rendelkezik, az általunk benyújtott ajánlatot pedig,  ami tartalmaz ilyen pontokat  a bíróság a rendeletre 

hivatkozva elutasította.  

 

 
A jelen forgatókönyv feladatokat tartalmaz: 

1) országos szinten (elnökség; Országos Iroda), 

2) megyei szinten a megyei szervezetek (megyei elnökök), 

3) települési szinten a települési szervezetek (települési titkárok), 

4) intézményi szinten az alapszervezetek (alapszervezeti titkárok) 

5) tankerületi (munkáltatói) szinten a tankerületi összekötők 

számára 

A feladatok kiosztása során a megyei szervezetek döntik el, hogy a járási szervezeteket – járási titkárokat – bevonják-e az operatív munkába, vagy sem. 

INTÉZMÉNYI SZINT - alapszervezeti titkár vagy a sztrájkot szervező személy: 
 Dátum Tennivaló Felelős Határidő Mellékletek 

1. 2022. március 7-től A megyei elnöktől kapott dokumentumok 

áttanulmányozása – lásd: mellékletek 

 

 megyei elnökök 2022. március 7-

ig 

 Levél Orbán Viktornak (1. sz. melléklet)) 
-( Levél Kisfaludy László h. államtitkártól (2. sz. melléklet)) 
- Sztrájkkövetelések magyarázattal (3. sz. melléklet) 
- (Levél Kisfaludy László h. államtitkárnak a sztrájk időpontjáról 

(4. sz. melléklet)) 
- Tudnivalók a sztrájkról (5. sz. melléklet) 
- Jelentés a sztrájkról való döntésről, a sztrájkolók létszámáról  

(6. sz. melléklet) 
- Tájékoztató levél a szülőknek 

- Adatlap az aktuális létszámjelentéshez – excel (8. sz. melléklet) 
- Nyilatkozat közalkalmazotti (üzemi) tanácsi tagság felfüggesztéséről  

(9. sz. melléklet) 
- Intézményi sztrájkbizottság_megalakulás (10. sz._melléklet) 
- Jelentés sztrájkban_való_részv. névsoráról (11. sz. melléklet) 
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- Tájékoztató levél a sztrájk megtartásáról a 36/2022. (II.11.) Korm. rendelet alap-

ján 

2. 

 

 

2022. március 7-től 

 

Tájékoztató a sztrájkról – helyi szervezőbi-

zottság megalakítása (3-5 fő) 

alapszervezeti titkár 

(sztrájkot szervező 

személy) 

2022. március 9-

ig 

Az alábbi dokumentumok ismertetése: 

- Sztrájkkövetelések magyarázattal (3. sz. melléklet) 
- Levél Orbán Viktorhoz (1. sz. melléklet) 
- Tudnivalók a sztrájkról (5. sz. melléklet) 

3. 

 

 

2022. március 8-tól 

 

Kapcsolatfelvétel az intézmény vezetőjével:   

- a sztrájk intézményi szintű bejelentése 

- szülők tájékoztatása, felügyelet felmérése 

alapszervezeti titkár 

(sztrájkot szervező 

személy) 

2022. március 9-

ig 

- Jelentés a sztrájkról való döntésről, a sztrájkolók létszámáról (6. sz. melléklet) 
- Intézményi sztrájkbizottság_megalakulás (10. sz._melléklet) 
- Tájékoztató levél a szülőknek 

4. 2022. március 9. A várható létszámadat megküldése az intéz-

ményvezetőnek 

alapszervezeti titkár 

(sztrájkot szervező 

személy)   

2022. március 9. 

1200 
- Jelentés a sztrájkról való döntésről, a sztrájkolók létszámáról (6. sz. melléklet) 

5. 2022. március 9. A létszámadatok megküldése a megyei el-

nök, tankerületi koordinátor, települési titkár 

(óvoda esetén) számára 

alapszervezeti titkár 

(sztrájkot szervező 

személy)   

2022. március 9. - Jelentés a sztrájkról való döntésről, a sztrájkolók létszámáról (6. sz. melléklet) 

 

 

 

 

 

 

 

Folyamatos felada-

tok: 

A kollegák tájékoztatása, felkészítése a 

sztrájkra 

Egyeztetés az intézményvezetővel: 

= gyermekek elhelyezése (pl. gyermekek ét-

keztetésének a megszervezése); 

Szükség esetén megállapodás 

 

alapszervezeti titkár, 

helyi szervezőbizott-

ság (megyei elnök 

koordinálásával, 

szükség esetén a já-

rási titkár vagy a tele-

pülési titkár bevoná-

sával), sztrájkot szer-

vező személy 

  

6. 2022. március 11 

2022. március 16. 

2022. március 17. 

2022. március 18. 

A sztrájkban részt vevők létszámának meg-

küldése a megyei elnököknek, tankerületi 

koordinátornak és települési titkárnak 

alapszervezeti titkár 

(sztrájkot szervező 

személy) 

2022. március 11 

2022. március 16. 

2022. március 17. 

2022. március 18 

minden nap 12 

óráig 

- 11. sz. melléklet 

7. 2022. március .28 A sztrájk értékeléséhez készített elektronikus 

kérdőív kitöltése a honlapon 

alapsz. titkár (sztrájkot 

szervező személy)   

 - Kérdőív a sztrájk értékeléséhez (később kerül kiküldésre) 

TELEPÜLÉSI SZINT- települési titkár: 
 Dátum Tennivaló Felelős Határidő Mellékletek 
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1. 2022.  március 8-tól 

folyamatos 

Felvenni a polgármesterrel, az egyházi, ala-

pítványi és más fenntartású köznevelési in-

tézmény vezetőjével a kapcsolatot 

 

települési titkár 2022. március 10. Minta 

A) A polgármesternek küldendő levélhez 

B) Az óvodának küldendő levélhez 

C) Együttműködési megállapodás 

 

2. 2022. március 11. 

2022. március 16. 

Sztrájkban részt vevők létszámának leadása 

a polgármesternek és egyeztetés a felügyele-

tet ellátó intézményről 

települési titkár 2022. március 11. 

2022. március 16. 

 

 

 

 
 

TANKERÜLETEK ÉS SZAKKÉPZÉSI CENTRUMOK KOORDINÁTORAI (a továbbiakban: koordinátorok): 
 Dátum Tennivaló Felelős Határidő Mellékletek 

1. 2022. március 8. Felveszi a kapcsolatot a tankerület/szakkép-

zési centrum vezetőjével 

koordinátorok 2022. március 8. Minta 

E) A tankerületnek küldendő levélhez 

D) Sztrájkról való tájékoztatás a centrumok részére 

2. 2022. március 11. A sztrájkban részt vevők létszámának leadása 

a tankerület/szakképzési centrum vezetőjé-

nek és egyeztetés a felügyeletet ellátó intéz-

ményekről 

koordinátorok 2022. március 11.  

 

 

 

MEGYEI SZINT – MEGYEI SZERVEZETEK - Megyei elnökök, tankerületek és szakképzési centrumok koordinátorai (a továbbiakban: koordinátorok): 
 Dátum Tennivaló Felelős Határidő Mellékletek 

1. 2022. március 7. Forgatókönyv megküldése az összes mellék-

lettel valamennyi alapszervezetnek, a járási 

titkárok bevonásával. 

El kell juttatni azokba a nevelési-oktatási és 

szakképzési intézményekbe is, ahol nem 

működik PSZ-alapszervezet. 

Nagyon fontos, hogy a kiküldendő 6. sz. 

melléklet „Jelentés a sztrájkról való döntés-

ről, a sztrájkolók létszámáról” 6. és 7. pont-

ját a megyei szervezet tölti ki, megjelölve 

azt a megyei e-mail címet és telefonszámot, 

ahová az alapszervezeti titkárok a jelentései-

ket küldik, illetve tartják a kapcsolatot a me-

gyei szervezettel. 

megyei elnök 2022. március 7. - Levél Orbán Viktornak (1. sz. melléklet) 
- Levél Kisfaludy László h. államtitkártól (2. sz. melléklet) 
- Sztrájkkövetelések magyarázattal (3. sz. melléklet) 
- Levél Kisfaludy László h. államtitkárnak a sztrájk időpontjáról 

(4. sz. melléklet) 
- Tudnivalók a sztrájkról (5. sz. melléklet) 
- Jelentés a sztrájkról való döntésről, a sztrájkolók létszámáról  

(6. sz. melléklet) 
- Tájékoztató levél a szülőknek (7. sz. melléklet) 
- Adatlap az aktuális létszámjelentéshez – Excel (8.sz. melléklet) 

- Nyilatkozat közalkalmazotti tanácsi tagság felfüggesztéséről  

(9. sz. melléklet) 
- Intézményi sztrájkbizottság_megalakulás (10. sz._melléklet) 
- Jelentés sztrájkban_való_részv. névsoráról (11. sz. melléklet) 
- Újabb ajánlattétel a még elégséges szolgáltatásról 
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Települési titkárokkal felvenni a kapcsola-

tot az óvodák, egyházi intézmények miatt, 

megküldeni az erre a szintre vonatkozó le-

vélmintákat 

Minta 

A) A polgármesternek küldendő levélhez 

B) Az óvodának küldendő levélhez 

C) Együttműködési megállapodás 

D) A szakképzési centrumoknak küldendő levélhez 

E) A tankerületnek küldendő levélhez 

2. 2022. március 9. A létszámadatok bekérése az alapszervezeti 

titkároktól – jelentés továbbítása az elnök-

ségnek 

alapszervezeti titkár 

megyei elnök 

elnökség 

2022. március 9. 

 

- Excel-tábla kiküldésre)   

3. 2022. március 11. 

2022. március 16. 

2022. március 17. 

2022. március 18. 

A létszámadatok bekérése az alapszervezeti 

titkároktól – 

Továbbítása az elnökség felé 

alapszervezeti titkár 

megyei elnök 

elnökség 

2022. március 11. 

2022. március 16. 

2022. március 17 

2022. március 18 

- Excel-tábla 

4. Folyamatos felada-

tok: 

A kollégák tájékoztatása, felkészítés a 

sztrájkra 

 

megyei elnök koordi-

nálásával, szükség 

esetén a járási titkár 

vagy a települési tit-

kár bevonásával 

  

5. 2022. március 16. 

2022. március 17. 

2022. március 18. 

 

Sztrájk – folyamatos ügyelet és nyomon kö-

vetés 

A sztrájkban résztvevők létszámának meg-

küldése az elnökség felé 

alapszervezeti titkár 

megyei elnök 

 

2022. március 16. 

2022. március 17. 

2022. március 18  

minden nap dél-

előtt 11 óra 

8. számú melléklet beküldése 

6. 2022. március 28 OV-ülés a sztrájk értékeléséről PSZOI, elnökség 2022. március 21. OV meghívó 

ORSZÁGOS SZINT – Országos Iroda – ELNÖK, ALELNÖKÖK 

 Dátum Tennivaló Felelős Határidő Mellékletek 

1. 2021. december 16. Sztrájk bejelentése Kisfaludy László h. ál-

lamtitkár felé 

elnök     

2. 2022. március 3. Szintekre lebontott sztrájkforgatókönyv 

megküldése a megyei szervezetek vezetői 

számára 

elnökség 

Totyik Tamás 

Gosztonyi Gábor   

2022. március 3. - Levél Orbán Viktornak (1. sz. melléklet) 
- Levél Kisfaludy László h. államtitkártól (2. sz. melléklet) 
- Sztrájkkövetelések magyarázattal (3. sz. melléklet) 
- Levél Kisfaludy László h. államtitkárnak a sztrájk időpontjáról 

(4. sz. melléklet) 
- Tudnivalók a sztrájkról (5. sz. melléklet) 
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- Jelentés a sztrájkról való döntésről, a sztrájkolók létszámáról  

(6. sz. melléklet) 
- Tájékoztató levél a szülőknek (7. sz. melléklet) 
- Adatlap az aktuális létszámjelentéshez – 

- Nyilatkozat közalkalmazotti tanácsi tagság felfüggesztéséről (9. sz. mellék-

let) 
- Intézményi sztrájkbizottság megalakulás (10. sz. melléklet) 
- Jelentés sztrájkban való részv. névsoráról (11. sz. melléklet) 
- Újabb ajánlattétel a még elégséges szolgáltatásról 
Minta 

A) A polgármesternek küldendő levélhez 

B) Az óvodának küldendő levélhez 

C) Együttműködési megállapodás 

D) A szakképzési centrumoknak küldendő levélhez 

E) A tankerületnek küldendő levélhez 

3. 2022. március 7. Országos Vezetőségi ülés PSZOI, elnökség  Meghívó és mellékletek kiküldve 

4. 2022. március 11.  A létszámadatok bekérése a megyei elnö-

köktől 
Összesítés 

Felhívni a figyelmet arra, hogy bármely 

- fontos változást 

- problémát 

- konfliktust 

jelenteni kell és megoldást kell rá keresni az 

adott szinten 

megyei elnök 

alelnökök 

2022március 11. 

déli 12 óra. 

- Excel-tábla 8 melléklet 

5. 2022. március 7 fo-

lyamatosan 

 

A sztrájk előkészítése során az esetleges 

problémák megoldása, 

megyei elnök 

elnökség 

jogászok 

folyamatos  

6. 2022. március 16. 

2022. március 17. 

2022. március 18. 

 

Sztrájk 

– folyamatos ügyelet és nyomon követés 
- a létszámadatok bekérése a megyei elnö-

köktől 

 

az egész szervezet az 

adott szintjén 

megyei elnök 

elnökség 

jogászok 

2022. március 16. 

2022. március 17. 

2022. március 18. 

minden nap 12 

óráig 

 

7. 2022. március 28. 

 

Országos Vezetőségi ülés a sztrájk értékelé-

séről 

PSZOI, elnökség 2022. március 21. - A meghívó kiküldése 

 
 


