
 

El a kezekkel a sztrájkjogunktól! 
 

Hands off our right to srike 
Hände weg von unserem Streikrecht! 

¡EL DERECHO DE HUELGA NO SE TOCA! 
NE TOUCHEZ PAS AU DROIT DE GRÈVE  

 
A sztrájkjog védelmében a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség (ITUC) 2015. február 18-ra 
akciónapot hirdetett, amelyhez a Szociális Ágazati Sztrájkbizottság is csatlakozik. 

A sztrájkhoz való alapvető jogot többek között az Európai Szociális Karta, az EU Alapjogi 
Kartája, az ILO és az Európai Emberi Jogi Bíróság is elismeri, mégis világszerte komoly 
támadásoknak van kitéve.  

Spanyolországban például nemrégiben 260 munkavállalót tartóztattak le, miután sztrájkot 
szerveztek. Közülük több tucatot összesen 120 évnyi börtönbüntetéssel fenyegetnek. 

Több országban, így az Egyesült Királyságban, Dániában, Olaszországban vagy éppen 
Magyarországon a közszféra dolgozóinak sztrájkjogát eltúlzott mértékben korlátozzák, vagy 
éppen teljesen megtiltják. Írországban a sztrájkoló munkavállalókat elbocsáthatják. 
Spanyolországban kötelező választottbírósági eljárásban kényszerítik ki a sztrájk lezárását. De más 
országokban, így Csehországban, Németországban, Franciaországban vagy Portugáliában is 
korlátozzák valamilyen módon a sztrájkjog gyakorlását. 

2010 végén az Orbán-kormány egyik első intézkedése volt a sztrájktörvény módosítása, 
amivel gyakorlatilag kivégezték a sztrájkjogot.  

A Szociális Ágazati Sztrájkbizottság 2013 novemberében alakult. Tárgyalópartnerünk a Kormány, 
amely garanciákat is tartalmazó bérmegállapodást nem vállal, viszont mindent megtesz annak 
érdekében, hogy ne élhessünk a sztrájkjogunkkal, húzza az időt, hónapokig várat a képviselő 
kijelölésével, közben félrebeszél, nem válaszol, elveszít iratokat és sorolhatnánk. Megteheti. És 
mit tehetünk mi? 



1. Mivel nem egyértelmű a szabályozás, és semmilyen irányadó gyakorlat nem alakult ki, a 
szakemberek is csak találgatják, melyek azok a területek vagy éppen munkakörök, ahol 
biztosítanunk kell a még elégséges szolgáltatást.  

2. Amíg nincs megállapodás a még elégséges szolgáltatásról, addig még figyelmeztető sztrájkot 
sem tarthatunk.  

3. Ha nem kötünk a Kormánnyal megállapodást, a bíróságtól kérhetjük, hogy állapítsa meg az 
elégséges szolgáltatást. Mivel a Kormány vagy nem reagál vagy úgy tesz, mint aki meg akar 
állapodni, rendkívül nehéz bizonyítani, hogy a megállapodás megkötése meghiúsult. Enélkül 
viszont nem fordulhatunk a bírósághoz, hacsak nem azt akarjuk, hogy rögtön elutasítsa a 
kérelmünket. 

4. A bíróság a joghoz ért, a szociális szakmai kérdésekhez nem. A még elégséges szolgáltatásnak 
kevés köze van a joghoz, csak a szociális szakemberek tudnák megítélni, hogy a javaslatunk 
megfelelő-e. Az eljárásban erre nincs idő, a bíróságnak öt nap alatt kell döntenie, ez alatt be kell 
szereznie az ellenfél álláspontját stb. Tudomásunk szerint 2010 óta egyetlen (!) esetben sikerült a 
bíróságnak érdemben, jogerősen döntenie a még elégséges szolgáltatás mértékéről, pedig jóval 
több ilyen ügy indult. 

5. Egyáltalán nem tarthatunk sztrájkot, ha az az életet, az egészséget vagy a testi épséget 
közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Újra: mivel nem egyértelmű a szabályozás és nincs 
gyakorlat, csak reménykedhetünk, hogy adott esetben nem mondja ki a bíróság, hogy a még 
elégséges sem elég, tilos a sztrájk. 

6. 2010 óta jogellenes a sztrájk, ha a résztvevők visszaélnek a sztrájkjogukkal vagy nem működnek 
együtt a másik féllel. Hogy pontosan mi tartozik ide, milyen íratlan, teljesen ismeretlen magatartási 
szabályokat kellene betartanunk, nem tudjuk. Nem is tudhatjuk, mert ma még talán az eljáró bíró 
sem tudja. Az eddig látott bírósági határozatok legalábbis elkeserítőek. 

Folytathatnánk még. Vagy összegezhetjük most: ma Magyarországon jogszerű sztrájkot folytatni 
szinte lehetetlen. 

 

NE HAGYJUK! EL A KEZEKKEL A SZTRÁJKJOGUNKTÓL! 

 

Kérjük minden követőnket és támogatónkat, hogy csatlakozzon az akciónkhoz 2015. február 18-
án. A részleteket hamarosan közöljük, addig is mozgósítsatok! 

 

Szociális Ágazati Sztrájkbizottság 


