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Tájékoztatjuk, hogy a közoktatasban érintett szakszervezetek
Pedagógusok Szakszervezete (PSZ), Pedagógusok Demokratikus
Szakszervezete (PDSZ), Magyar Zenemúvészek és Táncművészek
Szakszerv ezete (MZT\Z), Magyar Közoktatási és Szal<képzési Szakszewezet
(MKSZSZ), oktatási Vezetők Szakszervezete (OVSZ) Agazati Sztrájk
Előkészttő Bizottságot hozott létre. Az Agazati Sztrájk Előkészítő Bizottság
Iétrehozását az indokolja, hogy kezdeményezéseink ellenére a közoktatás
rendszerének átalakitásával kapcsolatos előkészitő munkába aZ érintett
szakszervezeteket érdemben nem vonlák be.

AZ Ágazati s^rájk Előkészítő Bizottság feladxának tekinti, hogy a
Kormánnyal történő egyeztetéssel megoldást találjon a kozoktatasban
foglalkoztatottak problémáira, megelőzve ily módon dil, hogy aZ egyes
munkáltatóknál kényszerüljenek a munkavá|Ialők sztrájkolni. Indokolt esetben
azonban feladatának tekinti a munkahelyi és az országos sztrájk szervezését is.

Az Agazati Sztrájk Előkészítő Bizottság követelése:

A Kormány a sztrájkrőI szőlő 1989. évi VII. törvény 2.$-ának (2)

bekezdése szerint jelölje ki képviselőjét a következőkérdések megtárgyalásétra:

Hogyan alakul
a közoktatási intézmények fenntartási, ftnanszirozási és

f o glalko ztatás i rend szer e,

a munkáltatói jogkör gyakorlása,
a szahképzés jövője'
nem áIIani, nem önkormányzati és nem egyháni iskolák

finanszírozása, az itt foglalkoztatott pedagógusok és pedagógíai munkát segítők
jogállása és sorsa, azitt tanuló dirákok jövőbeni helyzete.

a Széll Kálmán terv és a közoktatás viszonya,
a pedagógus-munkaidő és a pedagógusok kötelező őraszáma,



akozoktatásbanf oglalkoúatottakalkalmazásifeltételei,bérezése,
j uttatási, elIen&zési és minősítési rendszere.

Tisztelt Miniszterelnok Úr!

Tisrtában vagyunk azza|, hogy a kormány a közoktatás jövőjét illetően
kü1önböző koncepciókat vitat meg, és még nem ismert a végleges álláspontja.
Az Ágazatt Sztrájk Előkészítő BizottsággaI történő egyeztetéseknek mielőbbi
megkezdése meggyőződésünk szerint a kormány döntését is nagyban segítheti.

Arra kérjük Önt, hogy szíveskedjen a vonatkoző jogszabáIy rendelkezése
szerint kijelölni az Agazati Sztrájk ElőkészítőBizottsággal érdemben, megfelelő
felhatalmazássaItátrgyalőkorményzatiképviselőt.

Budapest, 2011. május 4.
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