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!
A sztrájkot a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) a Pedagógusok
Szakszervezetével (PSZ) együtt szervezi, ezért lehet, hogy ugyanazokat az anyagokat két helyről is
megkapjátok.
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.

Ha amiatt marad el az óra, mert az osztály nem jelent meg, csak abban az esetben kell pótolni, ha
emiatt a követelmények teljesítése nem lehetséges. Ekkor viszont a pótlólag beiktatott órákat az
óradíj 150%-ával, ha szombati tanítási napon rendelik el a pótlást, 200%-kal ki kell fizetni (ezért
aztán nem lesz ilyen pótlás elrendelve, ahogy azt tapasztaltuk eddig is, mikor a koronavírusjárvány
miatt maradtak ki tanítási napok). A tanév rendjéről szóló rendelet 2. § () bekezdése szerint „a
tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya,
ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) bekezdésében
meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni.” – tehát a pótlás elrendelése a
szorgalmi idő után, ill. nyári szünetben nem lehetséges.

2. Teremtsünk lehetőséget arra, hogy azok a szülők, akik támogatnak bennünket, otthon
tudják tartani a gyermeküket! (Ahol még lehetőség van rá, a napokban, de egyébként később is
lehet.)
Mi, a tantestület tagjai határozzuk meg, hogy a szülő hány napot igazolhat. A 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 51. § (2) bekezdés a) pontja szerint a szülő a házirendben
meghatározottak szerint igazolhatja gyermeke hiányzását. A házirendet a köznevelési törvény 25. §
(4) bekezdése szerint nevelési-oktatási intézményben a nevelőtestület, más köznevelési
intézményben a szakalkalmazotti értekezlet az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, továbbá az
iskolai vagy a kollégiumi diákönkormányzat véleményének kikérésével fogadja el. A köznevelési
törvény 32. § (1) bekezdésének i) pontja szerint, ha a nevelési-oktatási intézményt egyházi jogi
személy vagy a vallási egyesület tartja fenn: a nevelési-oktatási intézmény SZMSZ-e, házirendje,
valamint a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programja a fenntartó jóváhagyásával válik
érvényessé.
A nevelőtestület tehát dönthet arról, hogy megnöveli a szülő által igazolható mulasztások
számát, emellett olyan szabályt vezethet be, hogy a mulasztás igazolása tekintetében alapos
indoknak tekintendő, ha az intézményben a nevelő-oktatómunka – pl. munkabeszüntetés,
tömeges fertőzés, ill. megbetegedés miatt – akadályozott.
A nevelőtestület döntésében az intézményvezetőnek egy szavazata van.
A nevelőtestületi ülést a Rendelet 117. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a nevelőtestület
egyharmadának kezdeményezésére össze kell hívni. Amennyiben az igazgató nem kívánja a
házirend módosítására a nevelőtestületet összehívni, vagy nem akar hozzájárulni a házirend
módosításához, a fenti szabályokra érdemes felhívni a figyelmét.
Ettől eltérő az egyházi fenntartású intézményekben dolgozók helyzete, mivel ott szükséges az
intézményvezető jóváhagyása a házirend módosításakor.

3. 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,
pl. a március 21-étől kezdődő héten, amikor is minden órát megtart, és ezek is sztrájknapok lesznek,
ezért ezeken a napokon is úgy kell bejelenkezni a sztrájkolónak, mintha ekkor is megtagadná a
munkavégzést, csak a tanórája kezdetekor meg kell szakítania a sztrájkot, eleget tenni a bejelentési
kötelezettségének, és fel kell vennie a munkát (a bejelentés arra vonatkozik, hogy az adott tanóra
melyik teljes sztrájkban töltött nap tanóráját tartja meg). A végzős, érettségi előtt álló tanulók,
amennyiben nem jelennek meg az intézményben, az óráikat természetesen nem kell megtartani. Ha
március 16. és 18. között megjelennek az intézményben, és a sztrájkbizottság úgy dönt, hogy
számukra órát nem tartanak, akkor az e héten kieső tanórákat, a későbbiekben meg kell tartani.
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).

4. Nagyon fontos, hogy a sztrájk alatt NE EGÉSZ MUNKANAPON ÁT TAGADJÁTOK MEG A
MUNKAVÉGZÉST, ÉS EZT DOKUMENTÁLJÁTOK IS, AZAZ JELENTSÉTEK LE AZ
INTÉZMÉNYVEZETŐNEK, annak érdekében, hogy a biztosítási jogviszonyotokat ez ne érintse.
Néhány nap kiesése a biztosítási jogviszonyból nem jár semmiféle hátrányos következménnyel, de
annak érdekében, hogy ezzel ne legyen dolgotok, erre érdemes ügyelni.
Ha kérdésetek van, forduljatok a PDSZ-hez vagy a PSZ-hez!
Együtt menni fog, de az is igaz, hogy csak együtt fog menni!
KÉSZÜLJETEK A SZTRÁJKRA!
Budapest, 2022. 03. 07.
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