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Adatszolgáltatók: az eseményben érintett gazdasági
szervezetek

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás elmulasztása, illetve a hamis
adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló

2016. évi CLV. törvény 32-33. §-a alapján közigazgatási
bírság kiszabását vonhatja maga után.

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló Korm.
rendelet alapján történik.

Törzsszám: 15835530 Statisztikai főtevékenység: 8412 Megye: 19

Neve: VESZPRÉMI TANKERÜLETI KÖZPONT

Címe: 8200 Veszprém,Szabadság tér 15.

Beérkezési határidő: 2022.05.25

Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül - https://elektra.ksh.hu

A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatban kérdéseit felteheti közvetlenül az adatgyűjtésért felelős
munkatársunknak akár telefonon akár e-mailen (http://www.ksh.hu/nyomtatvanyok),

vagy fordulhat a KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálathoz a 06 80 200 766-os ingyenes zöld számon,
illetve írásban a honlapról elérhető „Lépjen velünk kapcsolatba” rendszeren keresztül

(http://www.ksh.hu/kapcsolat).

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve beosztása telefonszáma e-mail címe

Szauer István Tankerületi i...1 88/550-513 istvan.szauer@kk.gov.hu

A kitöltő adatai
neve beosztása telefonszáma e-mail címe

Lévai József 88/550-232 jozsef.levai@kk.gov.hu

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc32

Köszönjük az együttműködésüket!

https://elektra.ksh.hu
http://www.ksh.hu/nyomtatvanyok
http://www.ksh.hu/kapcsolat


A munkabeszüntetés jellemzői

1. A jelenlegi munkabeszüntetés

Figyelmeztető sztrájk (2 órát meg nem haladó)

Sztrájk (2 órát meghaladó)

2. Volt-e előzménye a munkabeszüntetésnek? (több válasz is megjelölhető)

Tárgyalás előzte meg

Figyelmeztető sztrájk előzte meg

Egyéb,
mégpedig

Nem volt előzménye

3. A megelőző figyelmeztető sztrájk jellemzői

A figyelmeztető sztrájk hossza, perc 120

A figyelmeztető sztrájkban résztvevő dolgozók száma, fő 118

4. Ki képviselte a munkabeszüntetés során a sztrájkolók érdekeit a tárgyalásokon?

Dolgozói érdekképviseleti szerv(ek), mégpedig

A dolgozók egyénileg, vagy közvetlenül választott képviselőjük

Egyéb személy vagy
szervezet, mégpedig

5. A jelenlegi munkabeszüntetés, sztrájk jellege

A munkavállalók által saját céljaikért kezdeményezett munkabeszüntetés

Szolidaritási sztrájk

A szolidaritási sztrájk által támogatott szervezet(ek) pontos megnevezése(i)

Egyéb, mégpedig



6. Ki szervezte a sztrájkot? (több válasz is megjelölhető)

A sztrájkban résztvevő dolgozók saját maguk

Szakszervezet(ek), mégpedig:

Pedagógusok Szakszervezete,  Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete

Egyéb,
mégpedig

7. A munkabeszüntetés közvetlen célja (több válasz is megjelölhető)

Béremelés, mégpedig %

Egyéb bérrel, juttatással kapcsolatos követelés, mégpedig

A munkakörülmények javítása, mégpedig

Elbocsátás elleni tiltakozás

Egyéb, a munkavállalók személyét érintő okok, mégpedig

Változtatás a vezetés személyi összetételben

Szervezeti változás követelése, mégpedig

Egyéb ok, mégpedig

A szakszervezetek által meghatározott követelések

8. A munkabeszüntetés időtartama

A munkabeszüntetés első napja (év, hó, nap) 2022.03.16

A munkabeszüntetés utáni első nap (év, hó,
nap) 2022.03.29



A munkabeszüntetés hossza munkaórában 72

9. Az összes foglalkoztatott és a munkabeszüntetés által érintett dolgozók átlagos
állományi létszáma, illetve a kieső munkaórák száma

Sor-
szám Megnevezés

Fizikai Szellemi
Összesen

foglalkozásúak

a b (a+b)

01 Összes foglalkoztatott

átlagos
állományi
létszáma,

 fő

304,0 1 894,0 2 198,0

02 A munkabeszüntetésben közvetlenül
résztvevők 13,0 100,0 113,0

03 A munkabeszüntetés által közvetve
érintettek

04 A munkabeszüntetés által érintettek
(02+03) 13,0 100,0 113,0

05 A munkabeszüntetés miatt kieső munkaórák száma, óra 56 3 343 3 399

10. A munkabeszüntetésben elsődlegesen érintett dolgozók szakmájának, foglalkozásának felsorolása:

2431 Általános iskolai tanár, tanító

2421 Középiskolai tanár

9119 Egyéb takarító és kisegítő

11. Milyen eredménnyel ért véget a munkabeszüntetés?

Teljesítették a munkavállalók követeléseit

Nem teljesítették a munkavállalók követeléseit

Kompromisszummal, mégpedig

nem jött létre kompromisszum, a szakszervezetek felfüggeszttették a sztrájkot

12. Milyen szintű döntés született a dolgozók követeléseivel kapcsolatban?

A szervezet vezetése saját hatáskörben döntött

Ágazati szintű döntésre került sor minisztériumi szinten

Egyéb, mégpedig

a szakszervezetek felfüggeszttették a sztrájkot



13. A munkabeszüntetés idejére milyen bérezésben részesültek a résztvevők?

Külön megállapodás alapján kaptak bért,
mégpedig %

Nem kaptak bért

14. Sztrájkalapból történt-e juttatás?

Igen, mégpedig Ft/fő

Nem



Űrlapon előforduló rövidített szövegek jegyzéke
1 Tankerületi igazgató


