
 
 
 
 
 
 
Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Tisztelt Kisfaludy László!  
 
 
A 2022. január 31-re meghirdetett kétórás "figyelmeztető" sztrájkkal kapcsolatos, 
még elégséges szolgáltatás mértéke és feltételei vonatkozásában megküldött levelét 
megkaptuk. 
 
A levélben leírtak alapján a Kormány kijelölt képviselőjeként a még elégséges 
szolgáltatás témakörében december eleje óta folytatott megbeszéléseken első 
alkalommal előterjesztett javaslattal gyakorlatilag egyező tartalmú ajánlatot 
fogalmazott meg. Megjegyezzük, hogy ez még a megbeszélések során később 
előterjesztett, az órák 75%-ának megtartására irányuló ajánlathoz képest is 
visszalépés, hiszen gyakorlatilag a sztrájk alatti foglalkozások 100%-ának 
megtartását jelentené, még ha utólag is.  
Egyébiránt, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. § (3) 
bekezdése a rendkívüli szünet elrendelése miatt elmaradt tanórákkal kapcsolatban 
úgy rendelkezik, hogy azok pótlására csak akkor van szükség, ha a rendkívüli 
tanítási szünet miatt az előírt követelmények átadását, elsajátítását nem lehet 
megoldani. Véleményünk szerint nem indokolt, hogy a sztrájk miatt kieső tanítási 
órák esetében az iskolák ettől eltérően járjanak el.  
 
Tájékoztatjuk, hogy a sztrájkbizottság álláspontja szerint - melyet a releváns bírói 
gyakorlat is alátámaszt - a köznevelési ágazatban a még elégséges szolgáltatásnak 
semmiképpen sem tárgya az oktatás-nevelés, a foglalkozások és órák megtartása, 
tehát a művelődéshez való jog sztrájk alatti érvényesítése. Ebből következően a még 
elégséges szolgáltatás körébe nem tartozó tevékenységek - így a foglalkozások és 
órák megtartása - mértékéről és feltételeiről nem kell egyeztetést folytatni és abban 
nem is kell megállapodni. 
 
A járványügyi szempontokra figyelemmel tett azon javaslattal, mely szerint minden 
gyermek, illetve tanuló a saját osztályában, illetve csoportjában tartózkodjon a sztrájk 
kétórás időtartama alatt, szintén nem értünk egyet, azt nem tudjuk elfogadni. A saját 
javaslatunk, amely a foglalkozásokra és tanórákra - tehát nem a 
gyermekfelügyeletre! - előírt törvényi korlátban szabályozza az egyes osztályokban, 
illetve csoportokban egyszerre jelenlévő gyermekek, illetve tanulók létszámát, a 
felvetett szempontokat is figyelembe vette, valamint tekintettel van az alábbi tényekre 
is: 
 
1. Az iskolákban jelenleg jóval kevesebb tanuló, illetve az óvodákban jóval kevesebb 
gyermek felügyeletéről kell gondoskodni a COVID-19 járvány, illetve a 
párhuzamosan elindult influenzajárvány okán. Jelentős létszámú gyermek-, illetve 
tanuló-keveredéssel tehát nem kell számolni. 



 
2. Az óvodákban az összevont csoportokban való felügyelet jelenleg sajnos 
rendszeres, ennek elsődleges oka a rendkívül nagy óvodapedagógus- és dajkahiány. 
A minisztérium rendelkezésére állnak feltételezhetően azok a statisztikai adatok, 
melyek szerint minden egyes óvodában egynél több - van ahol 6-10 - betöltetlen 
óvodapedagógus álláshely van. 
 
3. Az iskolákban is jelen van a 2. pontban írt jelenség, valamivel kisebb mértékben. A 
testnevelés órák, a nyelvórák, a kis óraszámú tantárgyak - pl. rajz, technika - 
esetében rendszeres a csoport- és osztályösszevonás. 
 
4. A délutáni napközi esetében, különösen a 16:00 és 17:00 közötti időszakban több 
osztály, akár a teljes alsós évfolyam valamennyi osztálya részére egy 
osztályteremben biztosítják a gyermekfelügyeletet. 
 
5. A szakszervezetek többszöri kérése ellenére is folytatódott hónapokig az összes 
1-8. évfolyamos általános iskolások, valamint a hat, illetve nyolcosztályos 
gimnáziumok tanulóinak bevonásával a Lázár Ervin program, amelynek keretében 
különböző településeken lakó tanulóknak szerveztek közös programot, mégpedig 
úgy, hogy több tanulócsoportot együttesen utaztattak buszokkal, illetve ültek együtt 
színházban, moziban, cirkuszban.  
 
Fentiekre tekintettel a 2022. január 24-én elektronikusan is megküldött és aznap 
szóban is ismertetett javaslatunkat tartjuk fenn, annak aláírására bármikor készen 
állunk, akár már a holnapi napon. 
 
 
 
 
 
 

 


