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A 2010. janudr 22- i  OEr r i t6sen t6rt6nt megegyez6snek megfelel6en a munkSltat6i  oldal
megkapta ,,A sztrdjkjog gyakorlds6val kapcsolatosan felmerUlt probl6mdk" cf mfi
munkaanyagot, amelyet ezfton is kdszdndk.

A szakdrt6i dsszeSllitdst Sttanulmdnyozva megkUld6m Onnek a sztrSjkszabllyozdssal
kapcsolatos munkSltat6i t6majavaslatot, amely egyr6szt tartalmazza a mdr kor6bban
kdzz6tett ( ismertetett) inditvdnyainkat, m6sr6szt ri j  elemeket is megjelol tdrgyaldsi
t6makdrk6nt.

A munkaad6i oldal a tdrv6nyi szintf i szabdlyozdst tartja elfogadhat6nak, a felvetett
probl6m6k t6bbsdge csak fgy rendezhet6 megnyugtat6an.

Kordbbi javaslataink:

o n!0jtson segits6get a m6g el6gs6ges szolg6ltatdsok biztosit6sdnak kotelezetts6ge,
felt6tel rendszere, kdre 6s m6rt6ke korUli szabdlyozatlansdg megolddsdhoz, kul6n6s
tekintettel a kdz- szolgdlatban d116 munkavSllal6k vonatkozdsdban,

c rilgzitse konkr6t formdban a munkabesztintet6s kezdet6nek 6s v6g6nek bejelent6si 6s
beta rtdsi kotelezetts6g6t,

. irja el6 a szolidaritdsi sztrdjk megkezd6se el6tti egyeztet6si kdtelezetts6get 6s
gyakorldsa alatt k6veten d5 szab6lyokat,

. definiSlja a sztr6jkjoggal val6 vissza6l6s alapeseteit 6s a jogellenes
sztrdjkgyakorlathoz kapcsol6d6 kovetkezm6nyeket (pl.: kdrt6rit6si kotelezetts6g),

. szab*lyozza a munkaad6k 6s munkavSllal6k egytittmfikod6sdnek alapvet6 normdit a
jogszerfi sztrdjkot megel6z6 t1rgyalSsok 6s a sztrdjk id6tartama alatt.

Uj javastatok:

hasznos lehet egy ,,sztr6jksz6tdr" dsszeSllitdsa, mely segitheti a
mu nka beszti ntet6shez kapcsol6d6 foga I ma k egys6ges 6rtel mez6s6t, igy t6bbek k6zdtt
azt is, a b6kek6telmek hogyan 6rv6nyesrilnek a kollektiv tdrgyat6sok egyes szintjein.

t isztdzni kell a munkSltat6 munkab6rfizet6si-kdtelezetts6g id6pontjdnak ,,fel6led6s6t"
a sztrdjkot k6vet6 perl6dusban (Slldspontunk szerint ,,tel jes munkab6rt" csak akkor
indokolt kif izetni, ha a szolgdltat6s ism6t teljes kdrfi),



. vitatni 6rdemes, hogy a munkabeszr.intet6s alatt a sztrdjkol6k Sltal ig6nybevett, de a
munkSltat6 tulajdondban l6v6 ingat lanok (pl . :  raktdr,  i roda stb.)  haszn6tatdnak
kdlts6gei (ff i t6s, vi lSgitds) melyik felet terhelik,

o a munkSltat6 tulajdon6ban l6v5 6l16 6s forg6eszk6z6k Sltagdnak, valamint a
munkSltat6 dltali mfikodtetds6nek v6delme a munkabesztintet6s alatt (pt.:
k6zleked6si sztrdjk alatt megrongdlhatnak eszkdzoket a munkabeszrintet6k 6s
elrejthetik a szabSlyszerfi t izemmenethez szuks6ges dokumentumokat /forgalmi
enged6ly/),

e indokolt lehet meghat6 rozni a jogszerfi munkabesztintet6shez a t6mogatottsSg
szintj6nek m6rt6k6t 6s a t6mogatottsdg igazoldsdnak m6dj5t.

Fontosnak tartjuk, hogy a helyi sztrSjkszab6lyzatot a szakszervezet 6s a munkaad6
kof fektiv szerz6dflsben rdgzlts6k, melyben lehet6leg a fent felsoroltakra kit6rjenek.

A munk6ltat6nak/tulajdonosnak legyen lehet6s6ge a116l ddnteni, sztrSjk alatt is
mfikddteti-e vdllalkozds6t, ehhez biztositani kell szdm6ra a tdrv6nyes eszkdzdket:

o Amennyiben a munk6ltat6 sztrdjk alatt nem kivdn uzemelni, legyen lehet6s6ge 6lni a
f ock out azaz munkdskizdrds int6zm6ny6vel;

r Amennyiben a miikddtet6srSl ddnt, biztositani kell a munk6ltat6 szdm6ra a
jogszabdlyi rugalmassdgot ahhoz, hogy a munkdt a rendelkez6sre 5116, nem sztrdjkol6
mu nkaer6vel megszerv ezze.

Budapest,  2010. februdr 10.


