,ffir
jW"tjr

$r

l,

othr,is

rúlÍoi
?652ppy6zÓi

"

Balog Zo|tán úrnak
az Emberi Erőforrások Minisztériuma
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Ikt. sz.: 11512016.

Budapest
Tisztelt Miniszter Úr!

A még elégségesszolgáltatással

kapcsolatos kérdésekről történő megállapodás

sikerességének előkészítésecéljaból mellékelten megküldöm
SzttÍt1l<bizottsága álta| elkészítettmegállapodás-tervezetet.
fi gyelemb e vételévelállítottuk össze.

gyakorlat

A

A

a

tervezetet az

Pedagógusok
eddigi bírósági

a Fővárosi Törvényszék 59. Mpkfu.
636189l20I312. végzésénekindokolásában foglaltakat, miszerint ,,A felügyelet
tervezet összeállításfuá| figyelembe vettük

vonatkozásában kifejezetten megfelelőnek tartották, hogy a munkáltatő a sztrájk idejére
tankerületenként minimálisan egy intézményben, de az éintett diákok számának megfelelően
megszervezí a gyermekek felügyeleti ellátását, míg a kérelmező az igye\et megszervezése
érdekében a sztrájk megkezdése előtt a pontos helyszínről a szttájk kezdete előtt legalább
három nappal az intézrrrényt tájékoztatni fog1'a.'' ,,('..) A felek a felügyelet biztosítása
érdekébena személyi- és vagyonvédelem körében létrejött megállapodásban megegyeztek,
ezen túlmenően nincs a munkáltatónak olyan, a lakosságot alapvetően érintő tevékenysége,
amelyben a még elégségesszo|gáItatásról dönteni kellene. (...)''
Figyelembe vettük továbbá a Fővárosi Törvényszék 6. Mpf. 6901411201512' végzésének
indokolásában foglaltakat, miszerint: ,,Amennyiben a jogalkotó a szociális szolgáltatások
körében nem tartotta volna elfogadhatónak a sztrájkot, abban az esetben az törvényi
tilalomként jelenne meg. (...) A kérelmezőkkel kapcsolatos munkáltatók ebbe a körbe nem
esnek bele, de nem vitatható, hogy az áIta\uk folytatott tevékenységaz állampolgárok jól
körülhatárolhato részénekéletétjelentősen érinti, befolyásolja. A kérelmezők nyilvánvalóan
ezt szem előtt tartva adták meg ajánlatukat. Ez az ajánlat megfelelt annak az eÍvétrhatő
követelménynek, hogy szttájk esetén az azzal érintettek arról tájékoződjanak, és az igénybe
vevők élete, egészsége ne legyen veszéIyeztetett' A leírtakból következően tehát asztrájkjoga
olyan alapvető, adott esetben munkavállalői jog, amelyet kiüresíteni nem |ehet, azaz a még
elégségesszo|gá|tatás követelménye cíména majdnem teljes szolgá|tatás nem elvárható.''
Tisztelt Miniszter Úr!

Bizom abban, hogy

a

hétftíitárgyalás sikeres és eredményes lesz.

Levelem és a megállapodás-tervezetét egyidejűleg megküldöm Dr. Palkovics László
áIIamtitkár ur r észére.

Budapest, 2016. április 8'
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