
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Fülöp Attila 
Család és esélyteremtési politikáért felelős 
helyettes államtitkár részére 

Tisztelt Helyettes Államtitkár Űr! 

Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztere a 2013. november 26. napján kelt levelében 
(ikt.sz: 55746/2013/MIK) a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény (továbbiakban: Sztrájktörvény) 
2.§ (2) bekezdése alapján, a Kormány nevében Helyettes Államtitkár Urat jelölte ki az egyeztető 
eljárásban való részvételre. A Sztrájktörvény 2. § (1) bekezdésében foglalt egyeztető eljárás első 
fordulójára vonatkozó időpontjavaslatunk: 2013. november 28. (csütörtök) 9:00 h. volt. 2013. 
november 27-én a késő délutáni órákban az Ön titkársága telefonon arról értesített, hogy az 
általunk megjelölt időpont egyéb elfoglaltsága miatt nem megfelelő. Ön a Kormány 
képviseletében a mai napig nem tett egyetlen lépest sem az egyeztető eljárás lefolytatása 
érdekében, új tárgyalási időpontot sem akkor, sem azóta nem jelölt meg. 
A Sztrájktörvény 2. § (1) bek. értelmében sztrájk kezdeményezhető, ha a vitatott kérdést érintő 
kollektív munkaügyi vitában megtartott egyeztető eljárás hét napon belül nem vezet eredményre, 
vagy az egyeztető eljárás a sztrájkot kezdeményezőnek fel nem róható ok miatt nem jött létre. 

Tájékoztatjuk Tisztelt Helyettes Államtitkár Urat, hogy az egyeztető eljárás Sztrájktörvény 
szerinti utolsó napja 2013. december 3. (kedd). 
A Szociális Ágazati Sztrájkbizottság kezdeményezi a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói 
Szolgálat (MKDSZ) tárgyalásokba történő bevonását. 
A közvetítő személyére javaslatunk: Dr. Kovács Géza vagy 

Palásti Ferenc 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az egyeztető eljárás továbbra sem jön létre, úgy a még elégséges 
szolgáltatás mértékének, feltételeinek megállapítása érdekében bírósághoz fordulnunk. 

A sztrájkköveteléseink változatlanok: 
1. Az egészségügyi dolgozói illetmény-, illetve bértábla kiterjesztése a szociális ágazatban 
foglalkoztatottakra (mind a szakdolgozókra, mind a kisegítő dolgozókra), jogállástól függetlenül, 
2014. január l-jétől. 
2. A szociális ágazatot érintően rendszeres érdekegyeztető tárgyalások megkezdése és folytatása a 
kormányzat és az ágazatban érintett érdekképviseleti szervezetek közt. 
3. A Kjt. 59. § (1) bek. b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a szociális ágazat egészére 
kiterjedően jogszabály írja elő, hogy a munkaközi szünet a munkaidő része. 

A magunk részéről a továbbiakban is mindent el fogunk követni, hogy követeléseink lehetőség 

Szűcs Viktória 
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szerint tárgyalásos úton teljesüljenek. 

Budapest, 2013. december 2. 
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