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Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!
A megbeszélteknek megfelelően írásban is ismertetjük a sztrájkbizottság szakszervezeti oldala
által előterjesztett követelések 2021. 12. 01-én előadott módosításait, amelyek a szakszervezeti
oldal kormányajánlatra tett kompromisszumos javaslataiként foghatók fel:
1. Eredeti:
A PDSZ és a PSZ által létrehozott sztrájkbizottság követeli az állami intézményekben elrendelt,
koronavírus elleni kötelező oltásról szóló rendelkezés visszavonását!
A közös sztrájkbizottság követeli annak visszavonását is, hogy a nem állami intézményekben a
kötelező oltás bevezetéséről a polgármesterek és a munkáltatók határozzanak, ezáltal a döntés
felelősségét a kormány olyan szereplőkre hárítsa, akik ehhez sem országos, sem területi
járványügyi adatokkal, sem pedig megfelelő szaktudással nem rendelkeznek!
Módosított:
A PDSZ és a PSZ által létrehozott sztrájkbizottság követeli a kötelező oltásról szóló
599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet módosítását, valamint a megállapodásig, de legalább
egy hónapig a kötelező oltásról szóló rendelet végrehajtásának felfüggesztését!
A munkavégzés ne legyen pusztán a koronavírus elleni védőoltás felvételéhez kötött! A
munkahelyi feladatellátás ne csak oltás felvételével, hanem érvényes védettségi
igazolvánnyal vagy megfelelő szintű védettség laboratóriumi eredménnyel történő
igazolásával is lehetséges legyen. Ennek hiányában a munkavállaló munkahelyi
foglalkoztatása rendszeres munkahelyi és ingyenesen biztosított teszthez köthető.
A közös sztrájkbizottság követeli annak visszavonását is, hogy a nem állami
intézményekben a kötelező oltás bevezetéséről a polgármesterek és a munkáltatók
határozzanak, ezáltal a döntés felelősségét a kormány olyan szereplőkre hárítsa, akik
ehhez sem országos, sem területi járványügyi adatokkal, sem pedig megfelelő
szaktudással nem rendelkeznek.
Indoklás:
A kormány eddigi rendelkezései nem védik teljeskörűen a munkavállalók egészségét és nem
járulnak hozzá érdemben a járvány megfékezéséhez, ezzel szemben aránytalan és igazságtalan
hátrányokat okoznak mind az oltást fel nem vállaló munkavállalóknak, mind a 599/2021. (X.
28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóknak. A kormány tovább diszkriminálja az
állami intézményeket, súlyosan veszélyeztetve a feladatellátást, mivel ezekben fokozódik az
amúgy is drámai szakemberhiány, egyúttal a kormány munkavállalókat és családokat hoz
egzisztenciális veszélyhelyzetbe. A kormány eddigi intézkedése nemcsak káros és veszélyes,
de értelmetlen is, hiszen egy általános iskolában, ahova be nem oltott tanulók tömegei járnak,
nem a néhány beoltatlan munkavállaló jelent súlyos járványveszélyt, amelyet ilyen drákói

intézkedéssel kell kivédeni, nem beszélve arról, hogy a beoltottak többsége még nem vette fel
a harmadik oltást, tehát védettsége megszűnhetett. A szabályozás következetlen és értelmetlen
azért is, mivel olyan munkavállalókat is sújt, akik a közelmúltban estek át koronavírusfertőzésen, ezáltal a védőoltás hatásával egyenértékű védettséget szereztek. A kormány
továbbra sem gondoskodik tömeges és ingyenesen elérhető tesztelési lehetőségekről, hogy a
védettségről és a fertőzésről akár a munkavállaló, akár a munkáltató meggyőződhessen. A
2022. januárjától kieső munkavállalók, közalkalmazottak pótlása nem megoldott, főképpen,
hogy helyettesítésre, határozott időre, de határozatlan idejű kinevezéssel, üres álláshelyre sem
találnak az intézmények elegendő munkaerőt. Az oltási kötelezettséget nem vállalók fizetés
nélküli szabadságra küldése a munkavállaló és családja egzisztenciális ellehetetlenülésével jár,
de hosszantartó hátrányos következményei is vannak. A fizetés nélküli szabadság ideje alatt a
biztosítási jogviszony szünetel, ennek időtartama alatt az egyént táppénz nem illeti meg még
akkor sem, ha a fizetés nélküli szabadság alatt az egészségügyi szolgáltatási járulékot havonta
befizeti. A harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadság esetén, mivel a folyamatos
biztosítási jogviszony megszakad, annak lejárta után egy év szükséges ahhoz, hogy a
munkavállaló a táppénz maximális időtartamára való jogosultságot megszerezze, a táppénz
maximális összege (60%) pedig csak 730 nap múlva áll vissza. [Ebtv. 78. § (7) bek.]
Egyetértve a TASZ álláspontjával, figyelmeztetünk arra, hogy a védőoltás felvételének kötelezővé tétele súlyos beavatkozásnak minősül az egyén magánszférájába, önrendelkezési jogába,
testi integritáshoz való jogába. Ilyen mértékű jogkorlátozás bevezetése előtt vizsgálni kellett
volna, hogy a kívánt cél nem érhető-e el enyhébb eszközökkel. Ezt a jogalkotó elmulasztotta,
ahogy hatástanulmány készítését és a szociális partnerekkel történő egyeztetést is.
2. Eredeti:
A Pedagógus illetményalap vetítési alapja 2021. szeptember 1-jétől a minimálbér összege
legyen!
Módosított:
A pedagógus-előmeneteli rendszer szerint besoroltak garantált illetménye 2022. január 1jétől – a kormány által ajánlott 10 százalékon felül – további 45 százalékkal emelkedjen!
Indoklás:
A Szakszervezeti Oldal által ajánlott kompromisszumos javaslat lényege:
a Szakszervezeti Oldal illetménnyel és munkaterheléssel összefüggő javaslatainak elfogadása
esetén
- a szakszervezetek eltekintenek attól, hogy az illetményemelésre visszamenőlegesen,
2021. szeptember 1-jétől kerüljön sor;
- elfogadják továbbá azt is, hogy az illetmények összesen 65 százalékkal nőjenek – beleértve a 2020. évi 10 százalékos ágazati szakmai pótlékot, valamint a kormány által
ajánlott további 10 százalékos emelést. Ezzel az illetmények mindössze 2021. évi minimálbérrel mint vetítési alappal számolt garantált illetmények mértékét érik el. Ezért
szükséges a kétszer 10 százalékon túl a 45 százalékos illetményemelés, amely a 2011.
évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 7. számú mellékletében jelenjen meg, mint
új bértábla;
- a Szakszervezeti Oldal ugyanakkor nem mond le arról a követelésről, hogy az illetmények átfogó emelésénél a bérek értékét megőrző automatizmus érvényesüljön.
3. Eredeti követelésünk e tekintetben változatlan:
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!
4. Eredeti:
A pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak neveléssel-oktatással lekötött munkaideje 2021.
szeptember 1-jétől heti 22 óra legyen!
Módosított:
A pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak kötelező óraszáma a 2022/2023-as tanévben
heti 24 óra, az osztályfőnökök kötelező óraszáma heti 22 óra legyen. Az ezt követő tanévtől
a kötelező óraszám csökkenjen a korábbi, közoktatási törvény szerinti kötelező óraszám
mértékére!
Indoklás:
A Szakszervezeti Oldal kompromisszumos javaslatában:
- visszalép attól, hogy a kötelező óraszámok bevezetése – ezzel együtt a többlettanítás
automatikus kifizetése – 2021. szeptember 1-jéig visszamenőleg valósuljon meg;
- figyelembevéve a rendkívül nagymértékű pedagógushiányt, valamint, hogy két éven belül a
pedagógusok nagy létszámban vonulnak nyugdíjba, egy tanévre elfogadhatónak tartjuk a
követelésben megjelölt kötelező óraszámok mértékét, ezt követően azonban szükséges
lépcsőzetesen csökkenteni az ellátandó óraszámot, mivel tudományos kutatás is bizonyítja,
hogy a pedagógusok többsége heti 22 óra kötelező óraszámmal is heti 40 óra munkaidő felett
lát el munkaköri feladatokat.
5. Eredeti:
A pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, akik heti 40 órában látják el a feladatukat,
munkaterheik csökkentése érdekében heti 35 órát legyenek beoszthatók, és a pedagógusokhoz
hasonlóan heti 5 órát regenerációval, illetve felkészüléssel tölthessenek intézményen kívül.
Módosított:
A pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek legfeljebb heti 35 órát legyenek
beoszthatók gyermek- vagy tanulócsoportban önállóan végzendő gyermekfelügyeletre!
Indoklás:
Rendszeresen előfordul az intézményekben, hogy pedagógiai és gyógypedagógiai
asszisztenseket – pedagógus jelenléte nélkül – osztanak be gyermekcsoportokba, illetve
tanulócsoportokba gyermekfelügyeletre. Ennek oka elsősorban a nagymértékű
pedagógushiányban keresendő. A gyermekek, tanulók abban az esetben sem maradhatnak
felügyelet nélkül, ha az adott tanítási órára, foglalkozásra pedagógus nem biztosítható, ám
mivel a pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek munkaidő-beosztása nem tanítási
órákban, illetve foglalkozásokban meghatározott, szükséges az önállóan ellátandó felügyelet
elrendelésének időtartamát jogszabályban korlátozni. Nem méltányos, és az egészséges és
biztonságos munkavégzés előírásának nem felel meg, hogy a foglalkoztatott számára a napi
nyolc órás munkaidőben önállóan ellátandó felügyeletet gyakorlatilag szünet beiktatása nélkül
rendeljen el az intézményvezető.
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