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Tisztelt Miniszterelnök Úr!  
 

 

 

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) 

2021.  október 5-én, a Pedagógusok Világnapján alakított közös sztrájkbizottságot és küldte 

meg Önnek sztrájkköveteléseit.  

A sztrájkbizottsági egyeztetések 2021. október 13-án kezdődtek meg. A Kormány által kijelölt 

tárgyalópartner Kisfaludy László helyettes államtitkár volt.  

Az egyeztetések során a sztrájkbizottság szakszervezeti oldala a tárgyalások 

kezdeményezésekor benyújtott követeléseit módosította, de ezekben, az eredetieknél 

lényegesen enyhébb követelések teljesítésében sem tudtunk a kormányoldali féllel 

megállapodni csakúgy, ahogy a még elégséges szolgáltatások kérdésében sem. Ezért 2022. 

január 31-én kétórás figyelmeztető sztrájk valósult meg, majd, miután továbbra sem tudtunk 

megállapodni a sztrájkkövetelésekről, továbbá a szakszervezeti oldal számára elfogadhatatlan 

volt a még elégséges szolgáltatásról szóló rendeleti szabályozás, a szakszervezetek a másodfokú 

bírósági végzést követően, az előzetesen bejelentett időpontban, 2022. március 16-án 

határozatlan időtartamú sztrájkot hirdettek.  

A határozatlan idejű sztrájkot 2022. április 1-én éjféltől felfüggesztettük, tekintettel arra, hogy 

a Sztrájktv. 4. § (1) bekezdése szerint a sztrájk ideje alatt az ellenérdekű felek további 

egyeztetést folytatnak a vitás kérdés rendezésére, és jelen esetben a Sztrájktv. 2. § (2) bekezdése 

szerint az ellenoldali fél a Kormány. Az új Kormány megalakulásáig a Sztrájktv. 4. § (1) 

bekezdésében foglalt követelménynek tehát nem tudtunk megfelelni. A sztrájk 

felfüggesztésekor a nyilvánosságnak is bejelentettük, hogy az egyeztetést az új Kormány 

megalakulása után folytatjuk, és amennyiben nem sikerül rövid időn belül megállapodásra 

jutnunk, a 2022. március 16-ától, határozatlan időre meghirdetett sztrájkot is folytatjuk. 

 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!  

 

Mivel a 2022. évi választások után az új Kormány megalakult, ezúton jelentjük be, hogy 

a Sztrájktv. szerinti egyeztetést tovább kívánjuk folytatni az alábbiakban közölt 

sztrájkkövetelésekkel, amelyek azonosak a sztrájk felfüggesztése előttiekkel.  

Kérjük, öt napon belül szíveskedjék kijelölni a Kormány egyeztető eljárásban részt vevő 

képviselőjét, akivel időpontot és helyszínt tudunk egyeztetni a következő tárgyaláshoz!  

Együttműködését előre is köszönjük! 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

PDSZ és a PSZ közös sztrájkbizottságának sztrájkkövetelései 

 
 

1. A pedagógus-előmeneteli rendszer szerint besoroltak garantált illetménye 2022. 

január 1- jétől – 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 a 2021. 
évi mini málbérrel mint vetítési alappal számolt garantált illetmények mértékét érik 
el. Ezért szükséges a kétszer 10 százalékon túl a 45 százalékos illetményemelés, 
amely a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 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. 

 

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! 

 

Indoklás: 

A közalkalmazotti illetménytábla 2008 óta változatlan. Azoknak a közalkalmazottaknak, 

akiknek eszerint kell megállapítani a garantált illetményüket, gyakorlatilag kivétel 

nélkül a garantált bérminimumra kell emelni illetményüket, végzettségtől és a 

közalkalmazotti jogviszonyban   eltöltött időtől függetlenül. Ez méltatlan és tarthatatlan. 

 

3. A pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak neveléssel-oktatással 

lekötött  munkaideje 2021.szeptember 1-jétől heti 22 óra legyen! 

 

Indoklás: 

Tudományos kutatás (Tárki-Tudok: Zárótanulmány az emberierőforrás szűkösségéről a 

magyar közoktatásban 2021.)  bizonyítja, hogy a pedagógusok többsége heti 22 óra 

kötelező óraszámmal is heti 40 óra  munkaidő felett lát el munkaköri feladatokat. A 

munkaterhek csökkentésének első lépéseként elfogadhatónak tartjuk, hogy a korábbi, 

közoktatási törvény szerinti kötelező óraszámok kerüljenek bevezetésre. 

Elfogadhatatlannak tartjuk a munkaidő jelenlegi felosztását, a neveléssel-oktatással 

lekötött munkaidőt és a kötött munkaidőben előírható – és ki nem fizetett – eseti 



 
 

 

helyettesítést. Követeljük, hogy legyen törvényben előírt kötelező óraszám, a 

többletórákat pedig mindenkor fizessék ki! A pedagógushiány és a tantárgyfelosztás 

esetében  hivatkozott rugalmasság pedig nem lehet ellenérv, hiszen az Mt. alapján 

rendkívüli munkaidő              elrendelhető, csak éppen az azért járó illetményt és bérpótlékot ki 

kell fizetni. E pontban a szakszervezeti oldal korábban engedményt tett, ám a 

Kormányoldal kompromisszum-készségének hiányában 2022. február 16-án visszatért az 

eredeti követeléshez.  

 

4. A pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek heti 40 órás munkaidején belül a 

kötött munkaidő legfeljebb heti 35 óra legyen. A kötött munkaidejükben lehessen 

őket beosztani tanulócsoportba, egyéni megsegítésre, valamint 

gyermekfelügyeletre. Heti 5 órát adminisztrációval, illetve felkészüléssel 

tölthessenek. 

 

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 nyolcórás munkaidőben ellátandó felügyeletet gyakorlatilag szünet 

beiktatása nélkül  rendeljen el az intézményvezető. 

 

Budapest, 2022. május 24. 

 

 

 

 

 


