Tájékoztatás szolidaritási sztrájkról
Pedagógusok Szakszervezete
Tisztelt Munkavállaló, Kedves Kolléga!
Tájékoztatjuk, hogy 2022. március 16-ától 2022. március 18-áig lehetőség nyílik szolidaritási sztrájk
megszervezésére a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete
(PDSZ) által a köznevelésben foglalkoztatottak körében szervezett sztrájk ideje alatt, a pedagógusokat
és a nevelést, oktatást segítő dolgozókat érintő sztrájkkövetelések megvalósulása érdekében!
A
szolidaritási
sztrájk
jellemzője,
hogy
más
munkavállalói
közösségek
konkrét
céljaival való azonosulás kifejezésére és támogatásuk érdekében lehet megszervezni.
Szolidaritási sztrájkot csak szakszervezet kezdeményezhet úgy, hogy a sztrájk jogszerűsége
maradéktalanul biztosított legyen.
A szolidaritási sztrájkhoz való csatlakozás alkalmával az egyeztetés nem kötelező, ugyanakkor a
szolidaritási sztrájk esetében minden egyéb törvényi kötelezettségnek eleget kell tenni, így pl. a
munkáltatóval való együttműködésnek, az önkéntességnek, az élet-és vagyonbiztonság megóvásának.
A szolidáris munkabeszüntetés is „figyelmeztető jellegű sztrájk”, tehát a törvény szerint nem
haladhatja meg a 2 órát.
Javasolt menetrend:
• A szakképzési centrumokban a PSZ és/vagy a PDSZ alapszervezetei felmérik a „hajlandóságot”
egy szolidaritási sztrájk megszervezésére.
• A munkavállalók szándéknyilatkozatot írnak alá.
• Ennek birtokában a PSZ, (vagy a PSZ és a PDSZ) a centrum főigazgatójának és kancellárjának
bejelentik a szolidaritási sztrájkot, és lebonyolításának részleteit.
A szolidaritási sztrájk esetében nincs szükség sztrájkbizottság megalakítására és egyeztetésre sem.
A szolidaritási sztrájk célja, hogy a PSZ és a PDSZ által a köznevelési intézményekben szervezett
sztrájk alábbi sztrájkkövetelései megvalósuljanak:
1. A pedagógus-előmeneteli rendszer szerint besoroltak garantált illetménye 2022. január 1-jétől – a
kormány által ajánlott 10 százalékon felül – további 45 százalékkal emelkedjen!
2. Az oktatási ágazatban nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált
illetménye, a költségvetési törvényben meghatározott közalkalmazotti fizetési osztályok első
fokozatának összege – a fizetési fokozathoz tartozó legkisebb szorzószámok megtartásával –2021.
szeptember 1. napjával emelkedjen a következők szerint: A1-nél a minimálbérre, B1-nél a garantált
bérminimumra, F1-nél a garantált bérminimum 130%-ára!
3. A pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak neveléssel-oktatással lekötött munkaideje
2021.szeptember 1-jétől heti 22 óra legyen!
4. A pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek legfeljebb heti 35 órát legyenek beoszthatók
gyermek- vagy tanulócsoportban önállóan végzendő gyermekfelügyeletre!
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