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KÖZLEMÉNY 

 

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) a magyar közoktatás napjához kapcsolódva, 
2006. november 22-én összességében eredményes akciót szervezett. 
Meghívásunkra több mint százötven országgyűlési képviselő látogatott el egy-egy 
közoktatási intézménybe. Ennek során közvetlen tapasztalatot szerezhettek a 
működési feltételekről, a közoktatási törvény legutóbbi módosításának hatásáról, 
ismert alkotmánybírósági kezdeményezésünk okairól. E napon az országos 
napilapokban közöltük álláspontunkat, elvárásainkat, amelyeket eljuttattunk a 
parlamenti frakciókhoz, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM)  
illetékeseihez. Akciónk nyomán nemcsak parlamenti hozzászólások születtek, hanem 
képviselői módosító indítványokat is benyújtottak. Az OKM sajtóközleménye szerint a 
minisztérium kész ezekről a kezdeményezésekről tárgyalni. Ezt a PSZ 
Munkakongresszusán, 2006. december 2-án Hiller István miniszter személyesen is 
megerősítette. 
A PSZ - követeléseit nyomatékosítandó - kezdeményezője volt az Egységes 
Közszolgálati Sztrájkbizottság (EKSZ) létrehozásának. Ennek tagjaként tárgyalások 
útján kíván változásokat elérni. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, akkor 
az egységes közszolgálati fellépést célravezetőbbnek tartja az előzetes egyeztetés 
nélküli ágazati akciónál.  
Érthetetlennek és etikátlannak tartjuk, hogy a Pedagógusok Demokratikus 
Szakszervezete (PDSZ) – amely a Liga konföderáción keresztül tagja az együttes 
fellépést hirdető EKSZ-nek - éppen a közoktatás napján ágazati figyelmeztető 
sztrájkot hirdetett december 15-ére. 
A sztrájk minden munkavállaló szuverén joga, az abban való részvételre, illetve az 
attól való tartózkodásra senkit sem lehet kényszeríteni. 
A törvényben előírt személyes döntés felelősségét a PSZ akkor sem vehetné át a 
munkavállalótól, ha az ágazat legnagyobb szakszervezeteként munkabeszűntetést 
szervezne, vagy szándékai szerint egy egységes közszolgálati akcióban venne részt. 
Ugyanakkor fontosnak tartja a törvényesség betartását, mert ennek hiányában súlyos 
munkajogi konfliktusok keletkezhetnek. 
A PSZ felhívja tagjainak, a közoktatás munkavállalóinak figyelmét arra, hogy a sztrájk 
szervezése, az abban való részvétel a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvényben 
megfogalmazott jogokon és kötelezettségeken alapul (megtalálható a 
www.pedagogusok.hu honlapon). 
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