Kedves Kolléga!
A 2022. március 16-ától kezdődő sztrájkfolyamathoz történő csatlakozásra hívunk
Téged és kollégáidat: pedagógusokat, nem pedagógus-munkakörben dolgozókat,
szakszervezeti tagokat és szakszervezeten kívülieket egyaránt.
Bizonyára eljutott Hozzád az az információ, hogy a sztrájktárgyalások nem vezettek
eredményre, ahogy a kétórás figyelmeztető sztrájk sem. A kormány nem biztosít a 10%os pótlékemelésen kívül további béremelést, de a munkaterhelés csökkentésére
vonatkozó követelést sem fogadta el. Ezért, hogy a további tárgyalásokat befolyásoljuk,
nem marad más, mint a végső kényszerítő eszköz, a határozatlan idejű
munkabeszüntetés.

Nagyon fontos, hogy országszerte, minden intézményben, együtt, lehetőleg egy napon,
2022. március 16-án kezdjünk hangot adni elégedetlenségünknek!
Első lépésként alakítsátok meg a helyi sztrájkbizottságot! Ha az intézményben több
szakszervezet is működik, együtt alakítsatok sztrájkbizottságot, de ehhez nem szükséges
a szakszervezeti tagság sem, bárki sztrájkolhat és részt vehet a helyi sztrájkbizottság
munkájában. A helyi sztrájkbizottság intézi a munkabeszüntetéshez kapcsolódó
feladatokat. Ehhez küldünk segédleteket és nyomtatványokat. Az a lényeg, hogy minden
mellékletet tanulmányozzatok át, és használjatok fel. Ebben találtok egy forgatókönyvet
is.
Beszéltünk korábban arról, hogy miután a bíróság elsőfokon a még elégséges
szolgáltatásról szóló rendeletet tartja betartandó szabálynak, amelyet mi ugyan minden
fórumon támadunk, de ha mégis ez az előírás, hogyan sztrájkoljunk kreatívan, úgy, hogy
még ennek a rendeletnek a betartásával is érzékelhető legyen a sztrájk. Ezt foglaljuk
össze pontokba szedve:

1. Kérjük meg a szülőket, hogy lehetőleg ne küldjék óvodába, iskolába gyermeküket,
akkor, amikor sztrájkolunk!
Célszerű az alkalmazotti közösségnek, illetve a sztrájkban résztvevőknek megbeszélni,
ütemezni a sztrájkban való részvételt (a sztrájkba bármikor be lehet lépni, és bármikor
ki is lehet lépni, és változhat naponta).
A rendelet szerint az összevont felügyeletnek nincs akadálya, mivel a gyermek „azokkal
a társaival tartózkodhat egy helyiségben a felügyelet biztosítása során, akikkel a
sztrájkot megelőzően is a járványügyi intézkedések betartásával együtt lehet”.

A rendelet miatt egy dolgot nem tudunk kivédeni, mégpedig azt, hogy a felügyeletre ne
az intézményben kerüljön sor, ahogy azt eredetileg szerettük volna. Ezért különösen
fontos, hogy lehetőleg ne jöjjenek be a sztrájk alatt a gyermekek, tanulók az
intézménybe, hogy a kormányzati akarat ellenére is látható, érzékelhető legyen a sztrájk.
2. Lehetőleg ne tanítsunk a sztrájk első három napján, és azokon a további napokon,
amelyeket a sztrájkolók közössége „tisztán” sztrájknapként szeretne megszervezni!
A 36/2022. (II. 11.) Korm. rendelet 1. §-ának tanításra vonatkozó rendelkezései, az (5)(6) bekezdés, nem írja azt, hogy az érettségitárgyak felkészítési teljes óraszámát,
valamint a tanórák 50%-át mikor kell teljesíteni. Megoldható ezért az, hogy a
sztrájkolók közössége úgy dönt, a tanítási órák közül a sztrájk első három napján egyet
se tart meg, az elmaradt 50%-ot pedig megtartja a következő héten, amikor is minden
órát megtart, és ezek is sztrájknapok lesznek. Itt érdemes megemlíteni azt a fontos
információt is, hogy a ledolgozott munkaidőt MINDEN ESETBEN ki kell fizetnie a
munkaadónak – azt is, amit a rendelet ír elő még elégséges szolgáltatásként, akkor is, ha
a munkavállaló bejelentette, hogy aznap sztrájkolni szándékozik. Általános szabály
ugyanis az, hogy nem fordulhat elő, hogy ha valakinek munkavégzést rendelnek el, azt
a munkavégzést nem fizetik ki.
Azaz ha így járnak el a sztrájkolók a nevelőtestületben, fontos tudni, hogy minden olyan
sztrájkban töltött időt, amikor munkavégzés van, ki kell fizetni, bérlevonás tehát ezeken
a második heti napokon nem lehetséges. Ezzel a megoldással tehát – például – minden
második héten lehet hathatósan sztrájkolni.
Az első héten elmaradt felkészítési órákat is pótlólag meg lehet tartani.
Arra ügyeljünk, hogy az intézményvezetőnek a hatályos jogszabály szerint nincs joga
digitális munkarend elrendelésére (csak a miniszter teheti ezt meg).

A kormánnyal folytatott tárgyalások során kiderült, hogy a 36/2022 (II.11.)
Kormányrendelet alapján lehet megszervezni a sztrájkot, amelyre a tárgyalások során a
szakszervezetek ígéretet is tettek. Szerencsénkre a jogalkotó nem fogalmazott pontosan,
így hagyott számunkra egy kiskaput, amely mentén meg tudjuk szervezni a tiltakozó
akciónkat.
„(6) Az (5) bekezdés hatálya alá nem tartozó tanulók számára a sztrájk első napjától
kezdődően még elégséges szolgáltatásként biztosítani kell (valamennyi tantárgyra
vonatkozóan) a tanítási órák 50%-ának megtartását.”
Mivel nem határozták meg, hogy minden nap kell az órák 50%-t megtartani, ezért egy
2x3 napos ciklusra bontjuk a sztrájkot. 2022. március 16-18 vonatkozóan a 36/2022
(II.11.) 1§ alapján a sztrájkban részt nem vevő kollégáknak biztosítani kell a felügyeletet

és az étkeztetést. A tanítási órák nem kerülnek megtartásra ebben az intervallumban
csak:
• az érettségi tantárgyakból az utolsó éves gimnáziumi tanulók órái,
• a bentlakásos intézményekben, kollégiumokban a teljes ellátás biztosítása,
• EGYMI-kben a középsúlyos és súlyos fogyatékkal élők számára előírt
fejlesztések, foglalkozások, teljes ellátása
• a szakszolgálatoknál a sztrájk idejére eső határidős vizsgálatok elvégzése.
A 2022. március 21-23 között időszakban teljes óraszámban végezzük a nevelő oktató
munkát, így a jogszabályban előírt 50%-os ellátásnak meg tudunk felelni. A sztrájk záró
időpontja március 23, vagy ha a kormány újabb javaslatot tesz a bérek rendezésére,
munkaterhek csökkentésére, akkor a sztrájk felfüggesztésre kerül, ha 5 napon belül a
felek nem tudnak megállapodni, akkor folytatjuk a sztrájkot 2x3 napos ciklus leteltéig.
Óvodák esetén 36/2022 (II.11) kormányrendelet 1§ szerint kell megszervezni a még
elégséges szolgáltatást:
(2) A sztrájkkal érintett köznevelési intézményekben a gyermekek, tanulók felügyeletét
az alábbiak szerint kell biztosítani:
a) minden, a sztrájkkal érintett munkanapon reggel 7 óra és iskolák esetében 16 óra,
általános iskola esetében 17 óra, óvodák esetében 18 óra között,
d) minden csoportban, osztályban legalább egy, szakképesítéssel rendelkező
óvodapedagógusnak, (gyógy)pedagógiai asszisztensnek rendelkezésre kell állnia, és
e) a felügyelet időtartama alatt az időjárási körülményektől függően, lehetőség szerint
délelőtt és délután 1-1 óra szabad levegőn való tartózkodást kell biztosítani a
gyermekek, tanulók számára az elkülönítési követelmények figyelembevételével.
(4) Az óvodai foglalkozások megtartása a sztrájk ideje alatt nem szükséges.
Szerint kell megszervezni a még elégséges szolgáltatást.
Általános iskolák esetén március 16-18 között 36/2022 (II.11) kormányrendelet 1§
szerint kell megszervezni a még elégséges szolgáltatást
(2) A sztrájkkal érintett köznevelési intézményekben a gyermekek, tanulók felügyeletét
az alábbiak szerint kell biztosítani:
a) minden, a sztrájkkal érintett munkanapon reggel 7 óra és iskolák esetében 16 óra,
általános iskola esetében 17 óra,
b) abban a köznevelési intézményben, ahol a gyermek, tanuló a jogviszonyánál fogva
nevelésben, oktatásban részesül,
c) a járványhelyzetre tekintettel oly módon, hogy minden gyermek, tanuló csak azokkal
a társaival tartózkodhat egy helyiségben a felügyelet biztosítása során, akikkel a
sztrájkot megelőzően is a járványügyi intézkedések betartásával együtt lehet, a
különböző csoportokba, osztályokba tartozó gyermekek, tanulók keveredését, a járvány
terjedésének megelőzése érdekében a sztrájk alatt lehetőség szerint el kell kerülni,

továbbá a felügyeletet lehetőleg abban a helyiségben kell biztosítani, ahol a gyermekek,
tanulók a sztrájkot megelőzően is tartózkodtak,
d) minden csoportban, osztályban legalább egy, szakképesítéssel rendelkező
óvodapedagógusnak, pedagógusnak, gyógypedagógusnak, kollégiumi nevelőnek,
oktatónak vagy (gyógy)pedagógiai asszisztensnek rendelkezésre kell állnia, és
e) a felügyelet időtartama alatt az időjárási körülményektől függően, lehetőség szerint
délelőtt és délután 1-1 óra szabad levegőn való tartózkodást kell biztosítani a
gyermekek, tanulók számára az elkülönítési követelmények figyelembevételével.
(3) A sztrájkkal érintett köznevelési intézményekben a felügyelet ideje alatt biztosítani
kell a gyermekek, tanulók számára az étkeztetést a közétkeztetési, egészségügyi,
szakmai szabályok betartásával, a sztrájk előtti időszakra jellemző, megszokott helyen,
módon, alkalommal és időpontokban.
(8) A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a gyermekek életének, testi és lelki
épségének megóvása érdekében biztosítani kell a sztrájkot megelőzően fennállt
körülmények között és helyszínen a szakmai szabályoknak megfelelő, változatlan
személyek által nyújtott ellátást (ideértve valamennyi foglalkozást, fejlesztést és
felzárkóztatást).
(9) Ha a sztrájk ideje alatt jogszabályon alapuló rendszeres fogászati, szemészeti vagy
általános szűrővizsgálat esedékes, azon a gyermekek, tanulók részvételét biztosítani
kell.
Gimnáziumok és szakgimnáziumok esetén március 16-18 között 36/2022 (II.11)
kormányrendelet 1§ szerint kell megszervezni a még elégséges szolgáltatást:
(2) A sztrájkkal érintett köznevelési intézményekben a gyermekek, tanulók felügyeletét
az alábbiak szerint kell biztosítani:
a) minden, a sztrájkkal érintett munkanapon reggel 7 óra és iskolák esetében 16 óra,
b) abban a köznevelési intézményben, ahol a gyermek, tanuló a jogviszonyánál fogva
nevelésben, oktatásban részesül,
c) a járványhelyzetre tekintettel oly módon, hogy minden gyermek, tanuló csak azokkal
a társaival tartózkodhat egy helyiségben a felügyelet biztosítása során, akikkel a
sztrájkot megelőzően is a járványügyi intézkedések betartásával együtt lehet, a
különböző csoportokba, osztályokba tartozó gyermekek, tanulók keveredését, a járvány
terjedésének megelőzése érdekében a sztrájk alatt lehetőség szerint el kell kerülni,
továbbá a felügyeletet lehetőleg abban a helyiségben kell biztosítani, ahol a gyermekek,
tanulók a sztrájkot megelőzően is tartózkodtak,
d) minden csoportban, osztályban legalább egy, szakképesítéssel rendelkező
óvodapedagógusnak, pedagógusnak, gyógypedagógusnak, kollégiumi nevelőnek,
oktatónak vagy (gyógy)pedagógiai asszisztensnek rendelkezésre kell állnia, és
e) a felügyelet időtartama alatt az időjárási körülményektől függően, lehetőség szerint
délelőtt és délután 1-1 óra szabad levegőn való tartózkodást kell biztosítani a
gyermekek, tanulók számára az elkülönítési követelmények figyelembevételével.

(3) A sztrájkkal érintett köznevelési intézményekben a felügyelet ideje alatt biztosítani
kell a gyermekek, tanulók számára az étkeztetést a közétkeztetési, egészségügyi,
szakmai szabályok betartásával, a sztrájk előtti időszakra jellemző, megszokott helyen,
módon, alkalommal és időpontokban.
(5) Az érettségiző középiskolai osztályok tanulói számára a kötelező érettségi
tantárgyak tekintetében biztosítani kell az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának
kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben meghatározott felkészítési
óraszám 100%-os megtartását a sztrájk teljes időtartama alatt.
(8) A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a gyermekek életének, testi és lelki
épségének megóvása érdekében biztosítani kell a sztrájkot megelőzően fennállt
körülmények között és helyszínen a szakmai szabályoknak megfelelő, változatlan
személyek által nyújtott ellátást (ideértve valamennyi foglalkozást, fejlesztést és
felzárkóztatást).
Kollégiumok március 16-18 között 36/2022 (II.11) kormányrendelet 1§ szerint kell
megszervezni a még elégséges szolgáltatást:
(7) A kollégiumi ellátás vonatkozásában biztosítani kell, hogy a tanulók a sztrájkot
megelőző elhelyezésük szerint részesüljenek teljes ellátásban (lakhatás, felügyelet,
étkeztetés).
A szakképző intézmények csak szolidaritási sztrájkot szervezhetnek, vagy
centrumonként elkezdik az egyeztetéseket a béremelésről és a sikertelen egyeztetés után
sztrájkot lehet hirdetni centrumonként.

