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Felkérés

(minta)

Készült
Intézmény:………………………………………………………………………………………………………...

Alulírottak megalakítottuk az intézményi sztrájkbizottságot, csatlakozva a PDSZ által szervezett sztrájkhoz,
amelynek követelései:

1. A gyermekek és tanulók terheinek csökkentése;
2. A pedagógusok munkaterhelésének csökkentése;
3. A Kjt. alá tartozó munkavállalók (pedagógiai munkát segítők és nem pedagógus közalkalmazottak) 

azonnali és jelentős béremelése; 
4. Az iskolák biztonságos működtetetését lehetővé tevő azonnali költségvetési átcsoportosítás; 
5. Az intézmények gazdasági és szervezeti autonómiájának helyreállítása;
6. A pedagógus-előmeneteli rendszer, a minősítési és a tanfelügyeleti rendszer jelenlegi formájának 

azonnali felfüggesztése, és a modern, korszerű rendszerek kidolgozásáig az intézményekben eddig 
működő belső önértékelési rendszer visszaállítása; 

7. A tankötelezettség korhatárának visszaemelése a 18. életévre a szakellátás feltételeinek biztosításával;
8. A minden – nem felmenő rendszerben - bevezetett intézkedés azonnali visszavonása, az eredeti 

feltételrendszer visszaállítása (szakképzés, érettségi, két-tannyelvű érettségi, stb.); 
9. A szakszolgálatok eredeti kapacitásának helyreállítása;
10. A szakközépiskolák közismereti óraszámcsökkenéssel járó átalakításának leállítása;
11. Érdemi, rendszeres érdekegyeztetésre alkalmas fórumok létrehozása és működtetése; 
12. Az automatikus tagság megszüntetése a Nemzeti Pedagóguskarban,

valamint, hogy
a) A Kormány a PDSZ-sztrájkkövetelésekről is államtitkári szinten, a követelések súlyához, 

illetve a témához illő szinten és rangon tárgyaljon; 
b) A Kormány kijelölt képviselője a PDSZ-szel közvetlenül és a PDSZ-szel kizárólagosan 

egyeztessen a PDSZ sztrájkköveteléseiről! 

A sztrájkbizottság a mai napon az 1989. évi VII. törvény 4.§ (1) alapján felkéri a munkáltató képviselőjét az 
egyeztető tárgyalások azonnali megkezdésére. 
Felhívjuk a munkáltató képviselőjének figyelmét arra, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy a fenti 
sztrájkkövetelés tekintetében nem rendelkezik hatáskörrel, azonban mind a fenti törvény miatt kötelességünk a
sztrájktárgyalás megkezdése, mind pedig az intézmény sztrájk alatti működésének szabályozása, a szülők és a 
diákok tájékoztatása érdekében, valamint a sztrájkban résztvevők és részt nem vevők tájékoztatása céljából 
szükségesnek tartjuk a tárgyalásokat.

A sztrájk nem az intézményvezető és nem a fenntartó ellen irányul. 

Olvasható név Aláírás

………………………………………… …………………………………………….

………………………………………… ……………………………………………..

………………………………………… ……………………………………………..



JEGYZŐKÖNYV 
(minta)

Készült:
Intézmény:……………………………………………………………………………………………………….

Időpont: ………………………………………………………………….. 

Alulírottak a mai napon megalakítottuk az intézményi sztrájkbizottságot, csatlakozva a PDSZ által szervezett
sztrájkhoz, amelynek követelései:

1. A gyermekek és tanulók terheinek csökkentése;
2. A pedagógusok munkaterhelésének csökkentése;
3. A Kjt. alá tartozó munkavállalók (pedagógiai munkát segítők és nem pedagógus közalkalmazottak) 

azonnali és jelentős béremelése; 
4. Az iskolák biztonságos működtetetését lehetővé tevő azonnali költségvetési átcsoportosítás; 
5. Az intézmények gazdasági és szervezeti autonómiájának helyreállítása;
6. A pedagógus-előmeneteli rendszer, a minősítési és a tanfelügyeleti rendszer jelenlegi formájának 

azonnali felfüggesztése, és a modern, korszerű rendszerek kidolgozásáig az intézményekben eddig 
működő belső önértékelési rendszer visszaállítása; 

7. A tankötelezettség korhatárának visszaemelése a 18. életévre a szakellátás feltételeinek biztosításával;
8. A minden – nem felmenő rendszerben - bevezetett intézkedés azonnali visszavonása, az eredeti 

feltételrendszer visszaállítása (szakképzés, érettségi, két-tannyelvű érettségi, stb.); 
9. A szakszolgálatok eredeti kapacitásának helyreállítása;
10. A szakközépiskolák közismereti óraszámcsökkenéssel járó átalakításának leállítása;
11. Érdemi, rendszeres érdekegyeztetésre alkalmas fórumok létrehozása és működtetése; 
12. Az automatikus tagság megszüntetése a Nemzeti Pedagóguskarban,

valamint, hogy
a) A Kormány a PDSZ-sztrájkkövetelésekről is államtitkári szinten, a követelések súlyához, 

illetve a témához illő szinten és rangon tárgyaljon; 
b) A Kormány kijelölt képviselője a PDSZ-szel közvetlenül és a PDSZ-szel kizárólagosan 

egyeztessen a PDSZ sztrájkköveteléseiről! 

Olvasható név Aláírás

………………………………………….. …………………………………………….

………………………………………….. …………………………………………….

………………………………………….. …………………………………………….


