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A sztrájk a kollektív munkajog egyik jelentős eszköze, a munkavállalók lehetősége arra, hogy 

kedvezőbb foglalkoztatási feltételeket érjenek el. A sztrájk szabályozása nem bonyolult, de 

mégis sok kérdést vet fel. A tanulmányomban ezen kérdések egy részére próbálok választ keres-

ni. A nemzeti és a nemzetközi szabályok megvizsgálása lesz a kiindulópont. A tanulmány célja a 

sztrájk alapvonásainak a vizsgálata, elsősorban a személyi hatálya. 
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Strike is one of the significant instruments of collective labour law. It is a possibility for em-

ployees to reach better working conditions. The regulation of strike is not complicated, but it 

raises a lot of questions. I try to find answers for some of the questions in this paper. My starting 

point is the inspection of national and international rules. The aim of this paper is to analyse the 

basic lines, primarily the personal scope of strike.  
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BEVEZETÉS 

A sztrájkjog a kollektív munkajog egyik legjelentősebb, legkomplexebb jogintéz-

ménye. A tanulmányomban több kérdésre nem fogok kitérni. Ennek indoka, hogy 

egy általánosabb bevezető jellegű elemzést szeretnék elkészíteni. Ennek oka, hogy 

ezen téma kutatásának még csak az elején járok és először azokat a kérdéseket 

szeretném megkeresni, amelyek további irányokba vihetik a kutatásomat. A kutatá-

si projekt, amin belül az alábbi írás elkészült a közszolgálatnak a munkaügyi kap-

csolataival foglalkozik. Ennek a kutatásnak egyik résztémája a sztrájkjog vizsgála-

ta. Ezért előfordulhat, hogy esetlegesen egyes témakörök elnagyoltnak tűnhetnek, 
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ennek oka, hogy ezeknek a témarészeknek külön publikációkat szeretnék szentelni. 

Az alábbiakban éppen ezért a sztrájk és a közszolgálat kapcsolatának általános 

kérdéseire fókuszálok. Hasonló okokból kifolyólag nem térek ki az alapvető jogok 

biztosának sztrájkjoggal kapcsolatos vizsgálatára sem, mivel az fontosabb, mint-

sem, hogy egy mondattal le lehessen tudni. 

A sztrájk gyakorlása általában a munkavállalók egy végső eszköze arra az esetre, 

amikor már tényleg nem látnak más lehetőséget akaratuk érvényesítésére. A munka-

vállalói akarat érvényesítése elsősorban a munkafeltételekre, de legfőképpen a bérek-

re terjed ki. Berki Erzsébet felmérése is ezt igazolja, aki szerint a sztrájkkövetelések 

középpontjában az esetek 39%-ban a bér és az egyéb juttatások álltak.1  

A sztrájk mindig egy folyamat végét jelenti. Ez abból a szempontból igaz egy-

részt, ahogy kollektív munkajog intézményei részben egymásra épülnek. Az egye-

sülési jog gyakorlása során a megfelelő szabályok betartásával létrejön az érdek-

képviseleti szerv, mely megkapja a különféle jogosultságokat, így többek között a 

kollektív szerződés megkötésének a jogát és a sztrájk kezdeményezésének a jogát 

is. A munkavállalói érdekképviseleti szervnek számos sztrájkon kívüli eszköze van 

a munkavállalók érdekeinek előmozdítására.2 Ha ezek az eszközök nem hatásosak, 

abban az esetben lehet végső eszközként a sztrájkjoghoz fordulni. Természetesen, a 

jogalkotó nem határozott meg sorrendiséget a szakszervezetek érdekképviseleti 

jogai között, de mégis úgy alakult, többek között praktikus okokból, hogy a „nagy-

ágyút” ne az elején süssék el. A másik ilyen ok a békekötelem mint alapelv, amely 

a viták békés rendezését határozza meg. Ez megjelenik a sztrájkszabályozásban a 

lehűlési időszak meghatározásánál is.  

A sztrájk alkalmazása időlegesen az addigi munkabéke felbomlását is jelenti, 

ezért is nevezhetjük munkaharci cselekménynek. A sztrájk harcias, aktív magatar-

tásokra épülő karaktere megfelelő módon kirajzolódik története során is. Ebből 

adódóan nem véletlen, hogy a teljes körű tiltástól indulhatunk ki, majd a tűrt idő-

szakok következtek, míg mára teljesen elfogadott eszköz lett.3 A munkavállalók és 

az érdekképviseletek a mai jogi keretrendszerek között szabadon szervezhetnek 

sztrájkot. Az előbbi állításhoz azonban szükséges némi megszorítás. Ha ugyanis 

jobban megnézzük, nem minden munkavállalói rétegre vonatkoznak azonos szabá-

lyok, nem minden munkavállalói réteg sztrájkolhat azonos szabályok mentén, és 

vannak, akik egyáltalán nem is sztrájkolhatnak. Kérdés, hogy miből adódnak a 

különbségek. Véleményem szerint, a válaszok egy része a sztrájk fogalmában és 

céljában keresendő. Radnay József a sztrájkot általában meghatározott célú kollek-

                                                           
1  BERKI Erzsébet: Sztrájk 2.0. Dúra Stúdió, Budapest, 2016, 65. 
2  Erről bővebben lásd: KENDERES György: A szakszervezeti jogok elemző bemutatása 

magyar és nemzetközi vonatkozásban. Miskolci Jogi Szemle, 2017/2. ksz, 256–266.; VAL-

LASEK Magdolna: A kollektív szerződés intézménye a román munkajogban. Miskolci Jogi 

Szemle, 2017/2. ksz, 653–62; HORVÁTH István: Munkaügyi kapcsolatok – szabályozási 

kérdőjelek egykor és manapság, Miskolci Jogi Szemle, 2017/ 2. ksz, 202–212. 
3  AJTAY-HORVÁTH Viola: Quo vadis sztrájkjog? – Gondolatok a még elégséges szolgálta-

tásról. DIEIP, 2013/2., 1. 
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tív munkabeszüntetésként látta.4 Ehhez az esszenciális megfogalmazáshoz hozzáte-

szi, hogy a munkabeszüntetés természetesen mindig időleges kell, hogy legyen, és 

van, amikor elegendő annak csak a kilátásba helyezése is. Az viszont fontos, hogy 

a munkabeszüntetés a nyomásgyakorlás eszköze. A fentiekből fakadóan a sztrájk a 

jogszerű kényszerítés eszköze, mely alkalmazásának a határait az Alaptörvény és a 

sztrájktörvény (1989. évi VII. törvény) adják elsősorban.5 Ez utóbbi két dolog miatt 

is fontos. Az egyik, hogy a sztrájkhoz való jog alkotmányos alapjog, amelynek 

megvannak a sajátos alkotmányos határai is, másrészt pedig fontos szempontként 

lép be a képletbe az arányosság.  

Az arányosságot értelmezhetjük egyrészt a sztrájkjog gyakorlásával, másrészt 

pedig a korlátozásával kapcsolatban. A sztrájk egyik fontos eleme a munkavégzés 

időleges és tömeges beszüntetése, ezzel kényszerítve a másik felet tárgyalásra. Ha 

egy adott cégnél a sztrájk miatt nincs munkavégzés vagy termelés, akkor a cégnek 

hosszabb távon bevételkieséssel kell szembenéznie, ami érdekelté teszi a munkálta-

tót is a problémák gyors megoldásában. Ez a felállás elsősorban a gazdasági szfé-

rában valósul meg, és a piac viszonyai között érvényesül a legjobban. A kérdés 

azonban, hogy a nem gazdasági szférában, hanem a közszolgálatban dolgozó szol-

gálatvállalók mire jogosultak sztrájk jogcímén, illetve jogosultak-e egyáltalán. 

A közszolgálati alkalmazottak, még a köztulajdonú vállalatok munkavállalói is 

akár közvetlen, akár közvetett formában az állam, mint munkáltató irányítása és 

ellenőrzése alatt végzik a munkájukat. A közszolgálati alkalmazottak a német ter-

minológiát követve a munkaviszonyhoz képest magasabb szintű szolgálatot teljesí-

tenek, amely kötöttségekkel jár.6 A közszolgálat mai magyar újraértelmezése is 

egyre inkább közelít a korábbi korszakok közjogias felfogásához. Ennek az irány-

váltásnak a hatására pedig szükségessé válhat az eddigi szabályozás újraértelmezé-

se is. A német terminológia nyomán a magyar fogalmi készletben is jelentős hang-

súlyt kap a lojalitás és a bizalom kérdése. A hűség és bizalom kérdése elsősorban a 

zárt karrierrendszerrel rendelkező országokban fontos.7 A hűség és a bizalom elvárt 

magasabb foka nemcsak egyfajta magasabb entitást ad a közszolgálati jogviszo-

nyoknak, hanem kötöttséget is jelent, olyan kötöttséget, amely leszűkíti a mozgás-

teret. A leszűkített mozgástérben sokszor a munkaügyi kapcsolatok érvényesítésére 

nincs lehetőség, vagy csak igen korlátozott formában van. A kérdés ennél fogva 

adott: A közszolgálati alkalmazottak kollektív munkajogi jogosultságainak gyakor-

lása ténylegesen milyen hatással van a közszolgálati jogviszony lényegére? Ennek 

vizsgálatához érdemes elgondolkodnunk egy német szakszervezeti vezető, Doro-

                                                           
4  RADNAY József: Munkajog. Szent István Társulat, Budapest, 2000, 240. 
5  Edit KAJTÁR–Attila KUN: Right to Strike: Hungary. In: Bernd Waas (ed.): The right to 

strike. Wolters Kluwer, Netherlands, 2014, 285. 
6  Részletesebben lásd: Bernd MÜLLER: Arbeitsrecht im Öffentlichem Dienst. Verlag 

Vahlen, München, 1988, 7–9. 
7  Itt azért érdemes kiemelni, hogy a nyílt rendszerekben is fontos értékek a lojalitás és a 

bizalom, de nem feltétlenül olyan szinten, mint a német és francia mintát követő karrier-

rendszerekben. 
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thea Schäfer tételmondatán: „A hűséget a sztrájkhoz való jog nem szünteti meg.”8 

Itt vissza is csatolhatunk a korábban idézett adatokhoz, mely szerint a sztrájkok 

legfőbb kiváltó oka a juttatással és munkabérrel függ össze. Ha ténylegesen elis-

merjük, hogy a lojalitás kiemelt szerepet tölt be a közszolgálati jogviszonyokban, 

akkor azt is látnunk kell, hogy ennek a lojalitásnak teljesen más az iránya, mint a 

munkabérrel összefüggő kérdéseknek. Attól, hogy egy hivatalnok nem elégedett a 

fizetésével, aminek hangot is ad, nem jelenti azt, hogy a hűséget, amire felesküdött, 

megsértené. A bér- vagy munkafeltételekkel összefüggő kérdések az ő egyéni po-

tenciálját érintik, aminek a javítása érdekében sztrájkba kezd. A sztrájkban való 

részvétel azonban nem jelenti azt, hogy az állam iránti hűséget megszegi. A zárt 

rendszerek szabályai sokszor nem veszik észre, vagy nem akarják észrevenni, hogy 

a közszolgálati jogviszonyok nemcsak közjogi viszonyrendszert keletkeztetnek, 

hanem bizonyos magánjogi igényeket is.9 A tisztviselő a saját egyéni jogait is ér-

vényesíteni szeretné. Sarkítva a helyzetet a közérdek és az egyéni érdek ütközésé-

ről beszélhetünk, melyben a magánérdek érvényesítésének is teret kell engedni, de 

azt olyan módon, hogy ne veszélyeztesse a közérdeket. Ebből adódóan, vélemé-

nyem szerint, a közszolgálati sztrájk engedélyezhető a megfelelő korlátozásokkal.10 

Ahhoz, hogy a fent említett vizsgálatokat végigvihessük, szükséges a sztrájk ál-

talános természetének a megismerése, amihez szükséges a nemzetközi megközelí-

tés. A nemzetközi megközelítés keretében szükséges megnéznünk az EU rendelke-

zései mellett az ILO és az Európai Szociális Charta rendelkezéseit is és egyes or-

szágok gyakorlatát is.  

 

1. A SZTRÁJKJOG ÁLTALÁNOS TERMÉSZETE A NEMZETKÖZI JOG-FORRÁSOK 

TÜKRÉBEN  

Az Európai Unió szintjén a sztrájkjog gyakorlásával összefüggő egyik gyakorlati 

álláspont a Róma II. rendelet preambulumának 27. pontjában jelenik meg. A rendelet 

szövege alapján a sztrájk és a szervezett munkabeszüntetés fogalma tagállamonként 

eltér, ezért az egyes tagállamok belső nemzeti szabályait kell alkalmazni a sztrájkok 

megítélésénél. A rendelet a munkavállalók és a munkaadók jogainak és kötelességei-
                                                           
8  Tobias ARMBRÜSTER: Streikrecht für Beamte vor Gericht – „Die Loyalität wird mit dem 

Streikrecht nicht aufgekündigt“, http://www.deutschlandfunk.de/streikrecht-fuer-beamte-

vor-gericht-die-loyalitaet-wird-mit.694.de.html?dram:article_id=408504, 2018. április 11. 

A fent idézett mondat egy olyan beadvánnyal kapcsolatosan merült fel, amely 2018. janu-

ár17-én került sor a második meghallgatásra a Bundesverfassungsgericht előtt a köztiszt-

viselői státuszban dolgozó pedagógusok sztrájkhoz való jogával kapcsolatosan. A döntés-

ről egyelőre bővebb információt nem találtam. 
9  Lényegében ennek kimondására a a strassbourgi bíróság K.M.C. vs. Magyarország 

döntésében került sor. 
10  Ellenkező álláspontra helyezkedett a 2018. június 12-én kihirdetett ítéletében a Bundes-

verfassungsgericht. Ennek elemzéséről egy későbbi tanulmányt szeretnék megjelentetni. 

A sztrájk alkotmányjogi vonatozásait magyarul lásd bővebben: RÁCZ Zoltán: A sztrájk-

jog megítélése az Alaptörvény tükrében, Publicationes Universitatis Miskolcinensis 

Sectio Juridica et Politica, Tomus XXX/2. 2012, 569–575. 

http://www.deutschlandfunk.de/streikrecht-fuer-beamte-vor-gericht-die-loyalitaet-wird-mit.694.de.html?dram:article_id=408504
http://www.deutschlandfunk.de/streikrecht-fuer-beamte-vor-gericht-die-loyalitaet-wird-mit.694.de.html?dram:article_id=408504
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nek védelme céljából általános elvként úgy tekinti, hogy annak az országnak a jogát 

kell alkalmazni, ahol a szervezett fellépésre sor került.11 Ehhez az általános alapelv-

hez kapcsolódik a rendelet 9. cikke is, mely a munkavállalók és a munkáltatók szer-

vezett fellépésével okozott kárról rendelkezik. Ebben az esetben is a kollektív mun-

kaügyi fellépés vagy akció országa szerinti jog alkalmazására kerül sor. Az EU a 

kollektív munkajog szabályozását és így különösen a sztrájkjog szabályozását az 

Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (továbbiakban: EUMSz) vonatkozó 

rendelkezései alapján sem vonta magához, azokat meghagyta tagállami hatáskörben. 

Előfordulnak azonban olyan esetek, amikor a kollektív munkajogi kérdések, így a 

sztrájkjog gyakorlásának a megítélése is a tagállaminál magasabb szintet igényel. 

Hantel is kiemeli, hogyha a sztrájk vagy a munkaharc egyéb más eszköze az eltérő 

EU-országokból származó munkaadók ellen irányul, abban az esetben az uniós jog 

hatálya alá tartozik ezeknek a kérdéseknek a megítélése, amely az Unió alapvető 

szabadságaiból ered.12 A sztrájk ugyanis felfogható oly módon, hogy az a munkavál-

lalás szabadságának és a tőke szabad áramlásának ütközőpontja. A munkavállalók 

szabadsága alatt elsősorban a munkához való jogot értem. 

A sztrájk az EU szintjén sokáig egy olyan negatív nézőpontból került megköze-

lítésre, mely a sztrájkban a jogkorlátozó eszközt látta.13 Ez a szemlélet változott 

meg némiképpen, ha megnézzük az Alapjogi Charta rendelkezéseit. Az Alapjogi 

Charta 27–28. cikkei azok, amelyek a kollektív munkajog kérdéseivel foglalkoz-

nak. Érdekes az a megközelítés, hogy ezek a jogosítványok a Charta Szolidaritás 

című fejezetében találhatóak meg. A 27. cikk. a munkavállalóknak a tájékoztatás-

hoz és konzultációhoz való jogát emeli ki, a 28. cikk pedig a szociális párbeszédet 

és a sztrájkjogot. A sztrájk ebben a megközelítésben már pozitív jogként szerepel. 

A Charta kiemeli, hogy a munkavállalóknak joga van arra, hogy érdekütközés ese-

tén érdekeik védelmében együttesen lépjenek fel, a sztrájkot is beleértve. Ennek a 

szemléletnek a kialakulásához szükséges volt az Európai Bíróság C-438/05 számú 

ítéletére (továbbiakban Viking ügy) is. A Bíróság ebben a döntésében hangsúlyoz-

ta, hogy az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés 43. cikke szempont-

jából korlátozó jellegűek az ilyen kollektív fellépések. Az ilyen jellegű korlátozá-

sok általában indokolhatók az olyan közérdeken alapuló érvekkel, mint a munka-

vállalók védelme, feltéve, ha alkalmas az adott cél elérésére.14 Itt egy szükséges és 

elfogadható mértékű korlátozásról beszélhetünk. 

Az EU sztrájkjogi szabályai a nemzetközi értelmezési sík egyik felét adják, az 

értelmezés másik felét az Európai Szociális Charta 6. cikk 4. pontja. A Charta a 

                                                           
11  Martin HENSSLER: Arbeitsrecht der Europäisschen Union. Martin HENSSLER–Axel 

BRAUN (Hrsg.): Arbeitsrecht in Europa. OVS Verlag, Köln, 102. 
12  Peter HANTEL: Europäisches Arbeitsrecht. Springer Verlag, Berlin–Heidelberg, 2016, 

283. 
13  José María Miranda BOTO: The competence of the EU concerning the right to strike, 

Hungarian Labour Law, 2016/2., 5. 
14  BANKÓ Zoltán–BERKE Gyula–KISS György: Kommentár a munka törvénykönyvéhez. 

Wolters Kluwer, Budapest, 2017, 37. 
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kollektív alkuhoz való jog részeként értelmezi a sztrájkot. A sztrájkot egyfajta cse-

lekvési eszközként látja, mely a korábban megkötött kollektív megállapodások 

teljesítését biztosítja. Ehhez két dolgot mindenképpen hozzá kell tennünk.  

Az egyik, hogy mivel a Charta 5. cikke tesz egy megkötést a rendőrség és a fegy-

veres erők vonatkozásában, ezért a szociális párbeszéd és a sztrájkjog gyakorlásá-

nál is érdemes ezt a korlátot figyelembe venni. A másik, hogy ezen rendelkezések 

értelmezésénél figyelemmel kell lennünk a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (to-

vábbiakban: ILO) vonatkozó rendelkezéseire is, amely táptalajként szolgált a Char-

ta rendelkezéseihez. Az ILO munkaügyi kapcsolatokkal foglalkozó egyezményei 

szövegszerűen sosem tettek utalást a sztrájkjog gyakorlására.15 Ezt a helyzetet leg-

inkább az egyik kanadai legfelsőbb bírósági döntés eszenciájával lehetne szemlél-

tetni:16 „A sztrájkhoz való jog alkotmányosan elismert, bár kifejezetten egyesülési 

szabadsághoz tartozó garanciái fogalmazódnak meg a joganyagokban.”17 Az ILO-

egyezmények értelmezésénél is ezzel találkozhatunk, mivel az egyesülési szabad-

ság a koalíció joga megfogalmazott és védett explicit módon, és ebből következik 

implicit módon a sztrájkhoz való jog védelme.  

Ezt az értelmezést szélesítette ki az ILO a 87. számú egyezményével kapcsola-

tosan 2015-ben kiadott Final Reportban.18 A Final Reportban idézett munkavállalói 

álláspont a korábbiakhoz képest nem változott. Így ők már a korábbiakban is alap-

jogként értelmezték a sztrájkhoz való jogot, amely képes felgyorsítani a felek kö-

zötti folyamatokat, ugyanis sokszor nincs ideje a munkavállalóknak (megélhetés 

biztosítása szempontjából) kivárni a hosszas tárgyalásokat, és néha azonnali be-

avatkozás szükséges. A munkáltatók képviselője szerint a kérdés nincs megoldva 

és hosszabb távon nem is lesz, de mindenesetre elismeri, hogy a munkavállalók 

védelme érdekében szükséges lehet akár az egyezmény módosítása is. 

A fent idézett általános polémia azonban eddig áttörő eredményt nem hozott.  

Az ILO 87. számú egyezményében továbbra is csak implicit módon fogalmazódik 

meg a sztrájkhoz való jog. Az azonban, hogy az egyezmények szövegében nem je-

lent meg a sztrájkhoz való jog, nem jelenti azt, hogy az ILO nem foglalkozott a 

sztrájk meghatározásával és alkalmazásával. Az ILO Egyesülési Szabadságért Bi-

zottsága már 1952-ben meghatározta, hogy a sztrájkhoz való jog gyakorlása mely 

alapelvek mentén valósulhat meg. Ez a felismerés abból származott, hogy a sztrájk 

                                                           
15  Bernard GERNIGON–Alberto ODERO–Horacio GUIDO: ILO principles concerning the 

right to strike. ILO, Genova, 2000, http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/ 

@normes/documents/publication/wcms_087987.pdf, 2018. április 11., 8. 
16  Urwana COIQUAUD–Michel COUTU: Streikrecht hat Verfassungsrang. AuR, 2018/4., 

194–196. 
17  Klaus LÖRCHER: Der Arbeitskampf im internationalen Kontext. 10. HBS Forum, 3. 5. 

2015 Berlin (konferencielőadás). 
18  Tripartite Meeting on the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise 

Convention. 1948 (No. 87), in relation to the right to strike and the modalities and practi-

ces of strike action at national level (Geneva, 23–25 February 2015), http://www.ilo.org/ 

wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_349069

.pdf , 2018. április 11. 

http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/%20@normes/documents/publication/wcms_087987.pdf
http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/%20@normes/documents/publication/wcms_087987.pdf
http://www.ilo.org/%20wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_349069.pdf
http://www.ilo.org/%20wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_349069.pdf
http://www.ilo.org/%20wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_349069.pdf
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egy jogszerű eszköz lehet, amellyel a munkavállalók érdekképviseleti szervei meg 

tudják védeni a gazdasági és társadalmi érdekeiket. A Bizottság felismerte azt is, 

hogy a sztrájk nem szimplán egy társadalmi akció, hanem 

‒ egyértelművé tette, hogy ez a jog a munkavállalók és szervezeteik számára 

(szakszervezetek, szövetségek és szakszervezeti szövetségek) egy tényleges 

jogosultság; 

‒ csökkentette a munkavállalók kategóriáinak számát, akiket meg lehet fosztani 

e jog gyakorlásától, illetve akik korlátozott formában gyakorolhatják a jogot; 

‒ összekapcsolta a sztrájkjog gyakorlását a promóció céljával, és védelmezi a 

gazdasági és társadalmi érdekeket; 

‒ a személyt sztrájkhoz való jogának gyakorlása miatt semmilyen büntetés 

vagy hátrányos jogkövetkezmény nem érheti.19 

Az ILO-hoz hasonló módon az Európa Tanács egyes jogforrásai is implicit mó-

don fogalmazzák meg a sztrájkhoz való jogot. A korábbiakban röviden ismertettük 

az Európai Szociális Charta rendelkezéseit, ahol ez a jog külön explicit módon is 

megfogalmazásra kerül. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye azonban nem fo-

galmaz ennyire nyíltan. Az Egyezmény 11. cikke megfogalmazza a gyülekezés és 

az egyesülés szabadságát. Az idézett cikk szerint mindenkinek joga van a békés 

célú gyülekezés szabadságához és a másokkal való együttműködés szabadságához. 

Ennek a jognak a korlátozása elsősorban a rendőrség és egyéb fegyveres erők ese-

tében lehetséges. Az explicit módon megfogalmazott jog azonban még így is erő-

sebb lehet, mint az Európai Szociális Charta által megfogalmazott, sztrájkjog, mi-

vel ez utóbbiban a szerződő felek csak elismerik és nem garantálják ezt a jogot.20 

A sztrájkjog megítélése azonban nem csak az eddig említett szervezetek kompe-

tenciájába tartozik. Az ENSZ a Polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségok-

mánya 22. cikkében az egyesülési szabadságot fogalmazza meg, amely szintén 

implicit módon tartalmazza a sztrájkhoz való jogot. A Gazdasági, szociális, kultu-

rális jogok nemzetközi egyezségokmányának 8. cikke elismeri az adott ország tör-

vényeivel összhangban lévő sztrájkjogot.  

 

1. táblázat 

Összefoglaló táblázat a nemzetközi dokumentumok sztrájkról szóló rendelkezéseiről21 

 ENSZ ILO Európa Tanács 

Jogforrás POPOJONE GSZKJNE 87. sz. egyez-

mény 

EEK ESZCH 

Egyesülési szabadság 22. cikk 8. cikk Teljes dokumen-

tum 

11. cikk 5. cikk 

Sztrájkjog Az emberjogi 

bizottság 

gyakorlata 

8. cikk 1. 

bek. d) pont  

Ellenőrző ható-

ság gyakorlata 

Enerji 

Yapi-Yol 

Sen-döntés 

6. cikk 

4. bek. 

                                                           
19  GRENIGON–ODERO–GUIDO: i. m. 11.  
20  KAJTÁR Edit: Magyar sztrájkjog a nemzetközi és az európai szabályozás fényében. 

PhD-értekezés, Pécs, 2011, 64. 
21  LÖRCHER: i. m. 5. 
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2. A SZTRÁJKSZABÁLYOK NEMZETI MEGHATÁROZOTTSÁGA 

A nemzetközi szabályok elemzéséből is kiderül, hogy amelyik dokumentum dekla-

rálja is a sztrájkhoz való jogot, annak tartalmát nem határozza meg. A legtöbb doku-

mentum a kollektív joggyakorlás eszközeként tekint a sztrájkra. Ezt a megoldást jól 

tükrözi a Róma II. rendelet és az ENSZ-nek a Gazdasági, szociális, kulturális jogok-

ról szóló nemzetközi egyezségokmánya. Az utóbbi úgy fogalmaz, hogy a sztrájk 

gyakorlásának az adott ország jogrendjével kell összhangban lennie. Az elemzés 

továbbfolytatásához szükséges megnéznünk a nemzeti megoldásokat is. A magyar 

jogban a sztrájk törvényi definícióját a jogszabályban elszórtan található elemekből 

rakhatjuk össze.22 Ezt tükrözi a tanulmány elején idézett Radnay Józseftől származó 

megfogalmazás is. A további vizsgálatainkhoz azonban érdemes lenne mégis egy a 

fent vázoltaknál részletesebb definíciót is meghatározni: „A sztrájk a munkavállalók 

egy csoportjának előre eltervezett ideiglenes munkabeszüntetése a munkajogviszony 

felbontásának szándéka nélkül, melynek célja a munkavállalók jogi, gazdasági és 

társadalmi érdekeinek előmozdítása.”23 Hasonlóan a magyar szabályokhoz a belga 

jogban sincs egységes definíciója a jogintézménynek.24 A központi elem a munka 

beszüntetése, amellyel a munkavállalók célja a munkáltató vagy harmadik személy 

irányába fennálló nyomásgyakorlás. A sztrájk nemcsak a munkáltatóval szemben, 

hanem harmadik személlyel szemben is indulhat. A magyar jog magában a definíci-

ós meghatározásban nem jelöli meg az ellenérdekű felet, de ez nem jelenti azt, 

hogy harmadik személlyel szemben ne lehetne sztrájkolni. Magyarországon is volt 

már több olyan példa, mikor a sztrájk címzettje nem a munkáltató volt. Ennek oka 

lehetett, hogy a munkavállalók nem tudták, ki az aktuális munkáltató, de közalkal-

mazottaknál az is előfordulhat, hogy a fenntartóval szemben indult meg sztrájk.25  

A szlovák szabályozás is hasonlóan az eddigiekhez a részleges vagy teljes munka-

beszüntetésben látja a sztrájk lényegét.26 A személyek meghatározottsága a bolgár 

szabályozásban jelentkezik igen markánsan, mivel ott a kialakított és az Európai 

Szakszervezeti Szövetség (továbbiakban: ETUI) már idézett összefoglalója által 

bemutatott definícióban a munkáltatók és a munkavállalók konfliktusaként mutatja 

be a sztrájkot, mely a munkaügyi kapcsolatokkal, a szociális biztonsággal és a 

megélhetés kérdéseivel függ össze. Ehhez teszi hozzá még a bolgár jogalkotó, hogy 

                                                           
22  KAJTÁR–KUN: i. m. 285. 
23  Definíció alapja: KAJTÁR–KUN: i. m. 285. 
24  Wiebke WARNECK: Streikregeln in der EU 27 und darüber hinaus – Ein vergleichender 

Überblick. ETUI-REHS aisbl, Brüssel, 2008, 14.; PRUGBERGER Tamás–NÁDAS György: 

Európai és magyar összehasonlító kollektív munkajog. Wolters Kluwer, Budapest, 

2015, 171. 
25  BERKI: i. m. 21. 
26  Fabian FRIDRICH–Markus LIPPMANN–Birgit MÜLLER–Dirk WAHMUTH: BayME – Schrif-

tenreihe Internationales Arbeitsrecht Band 02. BayME Bayerischer Unternehmensver-

band Metall und Elektro e. v., 2004, München, 41.; Jana MARKECHOVÁ–Katarina KIMA-

NOVÁ: Arbeitsrecht in Slowakei. Martin Henssler–Axel Braun (Hrsg.): Arbeitsrecht in Eu-

ropa. OVS Verlag, Köln, 1380–1381. 
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a sztrájk joga az nemcsak a szakszervezetekre korlátozódik, hanem a munkaválla-

lók más szervezett csoportjai is élhetnek ezzel.27 A román jog szerint a munkaválla-

lók kollektív szabad akaratából eredő munkabeszüntetéssel megvalósuló konfliktu-

sáról beszélünk.28 

Az egyes országok definíciós kísérleteiből látszik, hogy más és más elemet tar-

tanak fontosnak a jogintézményekkel kapcsolatosan. Ez viszont nem jelenti azt, 

hogy a sztrájknak a definícióban nem említett elemei ne játszanának fontos szere-

pet. Ezek az elemek mindig a szabályozások egészéből tűnnek ki nem feltétlenül 

definíciós elemként, hanem alapelvi szinten. A vizsgált országok definíciós megha-

tározásaiból az is látszik, hogy olyan kollektív munkajogi eszközt látnak benne, 

amelynek feladata a munkavállalók közös egyéni érdekeinek a megvalósítása. En-

nek eszköze a munkabeszüntetés teljesen vagy részlegesen. Az egyik oldalon a 

munkavállalók bizonyos csoportjai vannak, a másik oldalon általában a munkálta-

tó, de nem minden esetben. A sztrájkjogi definíciókban ugyan külön nincs benne, 

de a jogi környezetből egyértelműen kiolvasható, hogy elsősorban a gazdasági 

szektor munkavállalóira vonatkozik. A sztrájk gyakorlása esetében fontos alapelv-

ként jelentkezik az önkéntesség és a szabad akarat.29  

A munkavállalók egyes csoportjai a jog gyakorlása alól azonban teljesen kizár-

tak, vagy jogaik korlátozottak. Ezek a korlátozások egyrészt igazodnak az ILO és 

az Európa Tanács által megfogalmazott irányokhoz, mely elsősorban a rendőrséget 

és a fegyveres erőket emeli ki a jogosultak köréből. A jog korlátozása azonban 

ezeken túl országonként eltér és más és más munkavállalói réteg lesz elzárva az 

érdekérvényesítés ilyenfajta gyakorlásától. A sztrájkjogból kizártak vagy korláto-

zottak köre azért is eltérő országonként, mert illeszkedik az állam jogfelfogásához, 

illetve a szabályozásbeli eltérő hangsúlyokat jeleníti meg. Az eltérések ellenére 

azért azonos koncepciók is felfedezhetők a jog korlátozásában. A joguktól meg-

fosztott vagy korlátozott személyek a közszolgálatban dolgozók. Egyes személyi 

csoportok rendelkeznek közhatalommal, mások nem. Elsősorban nem is a közhata-

lom gyakorlása a kérdés ezekben az esetekben, hanem az államhoz való kötődésük 

mértéke. Általában közfeladatot ellátó személyekről beszélünk. Ezt a problémát 

vették bírósági beadványaikban Németországban dolgozó hivatalnok beosztású 

pedagógusok is. Véleményük szerint van különbség közszolgálati alkalmazott és 

közszolgálati alkalmazott között.  

                                                           
27  WARNECK: i. m. 16.; Radostina Ivanova: Arbeitsrecht in Bulgarien. JOR, 2017/2., 282. 
28  WARNECK: i. m. 58.; VALLASEK Magdolna Márta: Gondolatok a román munkatörvény-

könyv módosítási tervezetéről. Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny, 2005/1., 69.; 

Ute R. Gotha: Arbeitsrecht in Rumänien. Martin Henssler–Axel Braun (Hrsg.): Arbeits-

recht in Europa. OVS Verlag, Köln, 1172–1173. 
29  Florian BENZ–Jörg BÖCKER–Alexander DUBON–Thomas PRINZ–Dirk WASHMUT: 

BayME – Schriftenreihe Internationales Arbeitsrecht Band 03. BayME Bayerischer Un-

ternehmensverband Metall und Elektro e. V., 31.  
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A továbbiakban először a nemzetközi jog szabályai alapján, majd pedig a ma-

gyar és nemzeti jogok alapján vizsgáljuk meg a kiemelt közszolgálati alkalmazot-

takra vonatkozó szabályokat.  

 

3. A KÖZSZOLGÁLATI ALKALMAZOTTAK SZTRÁJKJOGA A NEMZETKÖZI JOG-

BAN ÉS AZ EGYES NEMZETI JOGOKBAN 

A tanulmány korábbi részében kitértünk ara, hogy mely nemzetközi szabályok 

mentén értelmezhető a sztrájkjog. Akkor azonban még nem említettük meg, hogy a 

kollektív munkajogi jogintézmények gyakorlásának vannak korlátai. Ilyen korlátok 

vannak az ILO 87. egyezményében az Európai Szociális Chartában is. Ezen nem-

zetközi dokumentumok szerint a rendőrség és a fegyveres erők tagjai vonatkozásá-

ban kizárható és korlátozható a jogok gyakorlása. Hogy pontosan mi is tartozik 

ebbe a fogalomkörbe nem mindig teljesen egyértelmű. Erre jó példa a magyar jog-

gyakorlatban az alapvető jogok biztosának állásfoglalása a polgári nemzetbiztonsá-

gi szolgálatoknál a szakszervezet és kollektív munkajogi joggyakorlás tárgyában.30 

A fegyveres erők és a rendőrség ilyen irányú jogainak korlátozása mögött legálta-

lánosabban az állam és állampolgárainak védelme áll. 

Mindenesetre ahhoz, hogy egészében teljes képet láthassuk, szükséges utalnunk 

még az ILO 151. sz és az ILO 154. sz. egyezményére is. Ez a két egyezmény kifeje-

zetten a közszolgálati alkalmazottak munkaügyi kapcsolataival foglalkozik, és csök-

kenti azon korlátozó szabályok súlyát, amelyeket az általános nemzetközi normák 

megfogalmaztak. A két idézett egyezmény alapján nem beszélhetünk a közszférában 

általános jogi korlátozásról, vagy legalábbis nem ez volt a cél. A 154. számú egyez-

mény a közszféra vonatkozásában kizárólag azt engedi meg, hogy a nemzetállam a 

közszféra alkalmazottaira nézve speciális szabályokat alkosson. Azt viszont nem 

tartalmazza, hogy a közszféra alkalmazottai csak a konzultáció (kollektív tárgyalás) 

jogával élhessenek.31 Ehhez képest a magyar jog és más nemzeti jogok is elég szigo-

rúan ítélik meg ezt a kitételt. Az Alkotmánybíróság a 673/B/1990. AB határozatában 

kifejtette, hogy a sztrájkjog nem alanyi jog, amely innentől fogva más alkotmányos 

alapjogra hivatkozással igenis korlátozható. Ebbe a csoportba tartozik a közszolgálati 

alkalmazottak vagy éppen a fegyveres erők, vagy az igazságszolgáltatás szerveinél 

dolgozók sztrájkjoga is.  

A közszolgálati alkalmazottak vonatkozásában az Európai Szociális Charta 

gyakorlatát szükséges kiemelnünk. Az alábbiakban a Baykara v. Törökország és a 

                                                           
30  AJB-2047/2016. sz. ügy 
31  Dr. PAJCSICSNÉ dr. CSÓRÉ Erika: A rendvédelmi dolgozók sztrájkhoz való joga. In: 

https://www.ajbh.hu/documents/10180/125038/Dr+Pajcsicsn%C3%A9+dr+Cs%C3%B

3r%C3%A9+Erika+-+A+rendv%C3%A9delmi+dolgoz%C3%B3k+sztr%C3%A1jkhoz 

+val%C3%B3+joga/34a94f95-339a-4a9c-ad43-afa801355fdd?version=1.2&download 

=true, 2018. április 12., 2. 

https://www.ajbh.hu/documents/10180/125038/Dr+Pajcsicsn%C3%A9+dr+Cs%C3%B3r%C3%A9+Erika+-+A+rendv%C3%A9delmi+dolgoz%C3%B3k+sztr%C3%A1jkhoz%20+val%C3%B3+joga/34a94f95-339a-4a9c-ad43-afa801355fdd?version=1.2&download%20=true
https://www.ajbh.hu/documents/10180/125038/Dr+Pajcsicsn%C3%A9+dr+Cs%C3%B3r%C3%A9+Erika+-+A+rendv%C3%A9delmi+dolgoz%C3%B3k+sztr%C3%A1jkhoz%20+val%C3%B3+joga/34a94f95-339a-4a9c-ad43-afa801355fdd?version=1.2&download%20=true
https://www.ajbh.hu/documents/10180/125038/Dr+Pajcsicsn%C3%A9+dr+Cs%C3%B3r%C3%A9+Erika+-+A+rendv%C3%A9delmi+dolgoz%C3%B3k+sztr%C3%A1jkhoz%20+val%C3%B3+joga/34a94f95-339a-4a9c-ad43-afa801355fdd?version=1.2&download%20=true
https://www.ajbh.hu/documents/10180/125038/Dr+Pajcsicsn%C3%A9+dr+Cs%C3%B3r%C3%A9+Erika+-+A+rendv%C3%A9delmi+dolgoz%C3%B3k+sztr%C3%A1jkhoz%20+val%C3%B3+joga/34a94f95-339a-4a9c-ad43-afa801355fdd?version=1.2&download%20=true
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Enerji Yapi-Sol Sen v. Törökország ügyet fogjuk röviden megnézni32, és annak a 

tanulságait a későbbiekben a magyar szabályokra is vonatkoztatni.  

A Baykara v. Törökország esetben a török legfelsőbb bíróság megszüntette egy 

közalkalmazotti szakszervezettel kötött kollektív szerződést. A kollektív megálla-

podás megszüntetése visszaható hatállyal történt egy 1995-ös felsőbírósági döntés-

re hivatkozással. Ennek az ügynek a hatására a Strasbourgi Bíróság felülvizsgálta 

saját eddigi álláspontját, és kollektív munkajogi joggyakorlást elismerte alapjog-

nak. Ez a döntés nyitott utat az Enerji Yapi-Sol Sen v. Törökország ügynek, mely-

ben a török Miniszterelnökség közszféráért felelős ügyosztálya megtiltotta a köz-

szféra alkalmazottainak, hogy részt vegyenek abban az egynapos sztrájkban, 

amelyben való részételét az ügyben érintett szakszervezet is kinyilvánította.  

A szakszervezet több vezetője is részt vett a sztrájkban, amiért fegyelmi büntetést 

kaptak. Ezt a döntést és ezzel együtt a tiltásról szóló leiratot is megtámadták bíró-

sági úton. A Strasbourgi Bíróság 2009-ben hozta meg döntését, amelyben kifejti, 

hogy a sztrájkhoz való jog nem abszolút jog, ezért bizonyos korlátozásoknak alá-

vethető. Fontos szempont azonban itt is az arányosság kérdése. A Bíróság megíté-

lése szerint a sztrájkot betiltó döntés már túl nagy mértékű korlátozás volt. A fenti-

ek természetesen nem azt jelentik, hogy ne lehetne jogszerűen korlátozni a sztrájk-

hoz való jogot, de nem általánosságban. A megfelelő indoklás mellett a tisztviselők 

egy-egy csoportja természetesen kiemelhető, de nem tiltható meg generálisan a 

teljes közalkalmazotti rétegre vonatkozóan a sztrájk. Ahogy Kajtár Edit is fogal-

maz a fenti ügyek hasonló elemzésekor, nem az a kérdés már, hogy létezik sztrájk-

jog a közszférában, hanem az, hogy milyen korlátok között.33 

A fentiekből is látható, hogy a sztrájkjoggal összefüggő kérdések csakúgy, mint 

az alkotmányos jogok, általában az arányosságon múlnak. Az arányosság játszott 

fontos szerepet a Satilmis and Others v. Turkey ügyben is. Ebben az esetben vám-

tisztviselők lassító sztrájkot vittek végbe több alkalommal is. Ez bevételkiesést is 

jelentett az államnak, aki ezt be akarta hajtani a vámosokon a török bíróság ítélete 

alapján. A strasbourgi bíróság megállapította, hogy ebben az esetben a szakszerve-

zet döntött úgy, hogy sztrájkba kezd, amelyről az állami szervet előzetesen tájékoz-

tatták. A vámosok pedig a békés gyülekezéshez és érdekérvényesítéshez kapcsoló-

dó jogukat gyakorolták. A fentiek alapján jogszerűtlen volt az állam magatartása, 

hiszen azt nem tudta bizonyítani, hogy a tisztviselőknek lett volna egyéb eszköz is 

a kezében, amivel békésen kifejezhették volna a véleményüket.  

A fentiekből is levonható az a következtetés, hogy a közszféra egészét érintő 

sztrájkjogi tilalom a nemzetközi jog esetjoga tükrében nem megvalósítható. Ezt 

érzékelte a belga jogalkotó is, aki a korlátozások között nem emelte ki a közszféra 

egyik szegmensét sem. Azt viszont mindenképpen megemlíti a szabályozásban, 

hogy a közszolgáltatásokat biztosítani kell, ha csak korlátozott formában is. Itt is 

előtérbe kerül a korábban már említett arányosság kérdése, hiszen a sztrájk gyakor-

                                                           
32  A török munkajogi szabályokról bővebben: Tankut CENTEL: Introduction to Turkish 

Labour Law. Springer International AG. 
33  KAJTÁR: i. m. 70. 
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lásának arányosnak kell lennie, nemcsak az elérendő céllal, hanem szükségtelenül 

nem is korlátozhatja mások alapvető jogait.34 A szlovák megoldás a belga szabá-

lyozásnál már sokkal konkrétabban fogalmaz. Eltérően a belga szabályozástól 

nemcsak úgy általánosságban beszél a korlátozás lehetőségéről, hanem konkrét 

munkavállalói csoportok tekintetében. A szlovák szabályozás mutatja meg szá-

munkra, hogy amikor a közszféra sztrájkjogáról beszélünk, ott a sztrájktörvények 

személyi hatályának szűkítéséről és kizárásáról beszélünk. Ez nem egy egyedi eset. 

A közép- és kelet- európai országok jelentős része ezt a gyakorlatot követi. Ezek 

alapján a sztrájkhoz való jogot a szlovák jog az atomerőművek dolgozóinál, az 

olajfúrótornyok és az olajvezetékek munkavállalói esetében korlátozza, ha ezekkel 

összefüggésben az élet és az egészség kerül veszélybe. Az előbbieken túl a vezető 

köztisztviselők sztrájkjoga is korlátozott. 

A fentiekből is látszik, hogy a közszolgálatiság a sztrájk szempontjából a nem-

zeti szinten két különböző dolgot is jelent és két különböző korlátozási formaként 

jelentkezik. Az egyik korlátozási forma a közszolgálatatások biztosítása. Nyíltan 

nem minden szabályozás mondja ki, hogy mi az a még elégséges szolgáltatási 

szint, amit biztosítani kell. Elsősorban az egyes szolgáltatásokat emelik ki a szabá-

lyozások. A korábban említett belga szabályozás egy viszonylag szűk kört jelölt 

meg. Ehhez képest a bolgár szabályozás a televíziószolgáltatást is ide sorolja.  

A másik értelmezése a közszolgálatnak pedig az, amiről a cikkben már több helyen 

is tettünk említést, ez pedig a közszolgálati alkalmazottaknak a köre. A már előbb 

említett bolgár szabályozáshoz is hasonlóan a magyar és a szlovák szabályokban is 

van korlátozás a köztisztviselőkre. Bulgáriában a köztisztviselők csak szimboliku-

san sztrájkolhatnak.35 A szimbolikus sztrájknak nem eleme a munkabeszüntetés. Ez 

a megoldás hasonló ahhoz, mint amikor az egészségügyi dolgozók feketébe öltöz-

tek Magyarországon. Romániában ehhez képest sokkal szigorúbb a közszolgálat-

ban dolgozókra a szabályozás. A szimbolikus sztrájk sem megengedett a katonák 

és a honvédség hivatásos állományában lévők és az állami tisztviselők számára.36 

Az eddigi feldolgozott példákból is látható, hogy a közszolgálati alkalmazottak 

sztrájkjoga, illetve annak a korlátozása milyen tág skálán mozog. Ahhoz, hogy a ma-

gyar szabályokat pontosabban el tudjuk helyezni, érdemes összehasonlítani a környező 

EU-s országok sztrájkjogi szabályaival a közszolgálati alkalmazottak lehetőségeit.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
34  WARNECK: i. m. 15. 
35  WARNECK: i. m. 16.; IVANOVA: i. m. 282.  
36  Fabian FRIDRICH–Markus LIPPMANN–Birgit MÜLLER–Dirk WAHMUTH: BayME – Schrif-

tenreihe Internationales Arbeitsrecht Band. 02…41.; Jana MARKECHOVÁ–Katarina KI-

MANOVÁ: i. m. 1380–1381.;  
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2. táblázat 

Egyes közép-kelet-európai országok közszolgálati alkalmazottakra vonatkozó sztrájk szabályozása
37 

Ország megnevezése  Mely közszolgálati jogviszonyokban  

korlátozott vagy kizárt a sztrájk? 

Ausztria Aki Beamte (hivatalnok) minőségben végzi a 

munkáját. 

Horvátország  Speciális sztrájkszabályok vonatkoznak a rend-

őrökre, az egészségügyben dolgozókra, a horvát 

vasúttársaságra, postára és telekommunikációs 

szektorra. A speciális szabályozás megfelel az 

alkotmányosan korlátozott szabályoknak.  

Szlovénia A közérdek védelme érdekében a közszektorban 

dolgozókra speciális szabályok vonatkoznak és 

hasonlóképpen a rendőrség tagjaira is.  

Szlovákia A vezető köztisztviselők sztrájkjoga korlátozott. 

Románia  A katonák és a honvédség hivatásos állományá-

ban lévők számára, az állami tisztviselők számá-

ra tilos a sztrájkjog gyakorlása. 

Csehország Sajátos szabályozás érvényesül a mentőszolgálat 

és a tűzoltóság tagjaira, a katasztrófavédelem 

munkatársaira, a bírákra, az állami tisztviselőkre. 

Lengyelország A belbiztonsági ügynökség, a belső hírszerző 

szolgálat (AW), katonai hírszerző szolgálat, 

Korrupcióellenes Központi Hivatal, az Országos 

Rendőrség és Katonai Szolgáltatások, a börtön-

igazgatás, az Országos Határőrség Főigazgatósá-

gának és a Tűzoltóság Főigazgatóságának dolgo-

zói esetében a sztrájk tilos. Hasonlóképpen, az 

állami szervek vagy állami és kormányzati igaz-

gatásban dolgozó tisztviselőknek, valamint a 

bírósági és az ügyészségi alkalmazottaknak sincs 

sztrájkjoguk.38 

Magyarország Nincs helye sztrájknak az igazságszolgáltatási 

szerveknél, a Magyar Honvédségnél, a rendvé-

delmi, rendészeti szerveknél és a polgári nemzet-

biztonsági szolgálatoknál. Az államigazgatási 

szerveknél a Kormány és az érintett szakszerve-

zetek megállapodásában rögzített sajátos szabá-

lyok mellett gyakorolható a sztrájk joga, de a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál a hivatásos 

állományúak nem jogosultak a sztrájkjog gyakor-

lására. 

 

A táblázatból is jól látható, hogy a közszolgálati alkalmazottakra vonatkozó szabá-

lyok Közép-Kelet-Európában elég hasonlóak. Ez a hasonlóság köszönhető a közös 

                                                           
37  A táblázat saját adatgyűjtés eredménye. A táblázat forrásaként szolgált: WARNECK: i. m. 

és Martin HENSSLER–Axel BRAUN (Hrsg.): Arbeitsrecht in Europa. OVS Verlag, Köln, 

i. m. vonatkozó fejezetei. 
38  A törvényi korlátozások okáról lásd bővebben: Niels von REDECKER: Das polnische 

Beamtenrecht. Peter Lang Frankfurt am Main, 2003. 
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politikai múltnak és a hasonló jövőbe vezető utaknak is.39 A közös gyökerek és 

kilátások ellenére azért találhatunk számtalan eltérést is. Ilyen eltérés például, hogy 

a hazai szabályozásban nem külön törvény vagy más jogszabály tartalmazza a spe-

ciális szabályokat, hanem a szakszervezetek és az akkori foglalkoztatásért felelős 

minisztérium közötti megállapodás. A következőekben a fenti tanulságokat is ösz-

szefoglalva szeretném ennek a megállapodásnak a leglényegibb pontjait bemutatni 

nagyon röviden.  

 

4. A KÖZSZOLGÁLATI ALKALMAZOTTAK SZTRÁJKJOGA MAGYARORSZÁGON 

Ahogyan azt már korábban többször is említettük, Magyarországon a sztrájktör-

vény 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: 

„Nincs helye sztrájknak az igazságszolgáltatási szerveknél, a Magyar Honvéd-

ségnél, a rendvédelmi, rendészeti szerveknél és a polgári nemzetbiztonsági szolgá-

latoknál. Az államigazgatási szerveknél a Kormány és az érintett szakszervezetek 

megállapodásában rögzített sajátos szabályok mellett gyakorolható a sztrájk joga, 

de a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál a hivatásos állományúak nem jogosultak a 

sztrájkjog gyakorlására.” 

Ez két dolgot hoz magával. Az egyik, hogy ezekben a szektorokban magasabb az 

egyéb kollektív érdekérvényesítő akciók aránya, pl. tüntetések, nyílt levél, aláírás-

gyűjtés.40 A másik pedig, hogy a sztrájkjogi szabályok korlátozása csak a szűken 

értelmezett civil közszolgálatra és a hivatásos közszolgáltra vonatkozik. A szűken 

értelmezett közszolgálatban azonban bőven vannak olyan személyi csoportok, akik 

bizonyos szabályok fennállása mellett sztrájkolhatnak. Ide tartozhatnak azok a mun-

kavállalók is, akik olyan vállalkozásnál dolgoznak, amelyik közszolgáltatásokat 

nyújt. Ebben az esetben a sztrájknak egyetlen fontos gátja a még elégséges szolgálta-

tás nyújtása. A még elégséges szolgáltatás nem egy konvertibilis szám, hanem szol-

gáltatásfajtánként eltérően szükséges meghatározni. Közszolgáltatásokat általában a 

munka közszolgáltatásáért felelős vállalatok nyújtanak, amelyek egy része teljes 

vagy többségi állami és/vagy önkormányzati tulajdonban vannak. Ebben az esetben 

a szélesen értelmezett közszolgálati alkalmazottak körébe beletartozik a köztulaj-

donban álló munkáltatónál munkát végző munkavállaló is. A közszolgáltatások egy 

másik jelentős típusát a közalkalmazottak nyújtják. Közös vonása a köztulajdonú 

munkáltatónál foglalkoztatott munkavállaló és a közalkalmazott esetében, hogy az 

esetek jelentős részében az állam a foglalkoztató, és a szolgáltatás nyújtása tipiku-

san harmadik személyek részére történik. Mivel itt közszolgáltatások nyújtásáról 

van szó az esetek jelentős részében, ezért a sztrájk esetében is biztosítani kell ezen 

szolgáltatások egy meghatározott szintjét. Itt ér össze az a kétféle értelmezése a 

közszolgálatiságnak, amit korábban már kifejtettünk. Az egyik értelmezés az ál-

lamhoz kötő funkcionáriusok jogának a korlátozása, a másik pedig a közszükségle-

                                                           
39  Klaus ROTH: Arbeit im Sozialismus – Arbeit im Postsozialismus – Einführung. Klaus 

Ruth (Hrsg.): Arbeit im Sozialismus – Arbeit im Postsozialismus Entdeckung zum Arbe-

itsleben im östlichen Europa. Lit Verlag, Münster, 2004, 13–16. 
40  BERKI: i. m. 10. 
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tek kielégítésének folyamatos biztosítása. A személyi korlátozás pedig pont abból 

fakad, hogy a közszükségletek folyamatos ellátását valamilyen szinten biztosítani 

szükséges. Olyan személyi korlátozás ez, mely indirekt formában fogalmazódik 

meg a közszolgáltató vállalatok munkavállalóival szemben. Ez a korlátozás teszi 

foglalkoztatási szempontból közalkalmazottakkal és köztisztviselőkkel hasonlatos-

sá őket. Ennek megfelelően a szélesebben értelmezett közszolgálat részeivé válnak 

a sztrájkjogi szabályozás szempontjából. Azt azonban szükséges hozzátennünk, 

hogy a következőekben a sztrájkjog gyakorlásának mindkét korlátozását bemutat-

juk, először a még elégséges szolgáltatás teljesítésének feltételein keresztül, majd 

pedig a köztisztviselőkre vonatkozó megállapodást. 

 

4.1. A még elégséges szolgáltatás 

Ennek megfelelően a munkabeszüntetés érinti az állampolgárokat, mint harmadik 

külső személyeket. A jogalkotó gondolatmenetéből teljesen világos, hogy a mun-

káltató és a munkavállaló közötti vita nem okozhat aránytalan sérelmet a szolgálta-

tás igénybe vevője számára. Másrészt azt a szempontot is figyelembe kell venni, 

hogy méltánytalan lenne a munkáltatóval szemben, ha a munkavállalók azzal akar-

nának nyomást gyakorolni, hogy nyújtanak-e még valamilyen elégséges szolgálta-

tást az állampolgárok részére. Az igény tehát érthető. A megvalósítás azonban már 

nem ennyire egyszerű. Egyrészt nem lehet általános mérőszámot megadni ebben az 

esetben, mivel egy közösségi közlekedés nem azokkal a paraméterekkel rendelke-

zik, mint egy vízszolgáltatás. Ennek megfelelően a törvény nem ad meg mértéke-

ket, hanem külön ágazati szabályokba utalja ezek meghatározását. Vannak olyan 

szektorok, ahol meghatározásra kerültek a mértékek, így a személyszállítás eseté-

ben a 66%-os szolgáltatásnyújtás a még elégséges szolgáltatás. A bonyolultabb 

eset, ha az adott ágazatban a felek nem tudtak vagy akartak megállapodni. Ha nincs 

jogszabályban meghatározott mérték, akkor a feleknek a sztrájkot megelőző tárgya-

lások alkalmával kell megállapodni ennek mértékéről. Ha azonban ezt végiggon-

doljuk, nem tűnik túl életszerűnek, hogy a felek a lehűlési szakaszban képesek 

lennének kompromisszumra jutni. Ennél sokkal jellemzőbb ezért, hogy a felek a 

közigazgatási és munkaügyi bírósághoz fordulnak, hogy az állapítsa meg a még 

elégséges szolgáltatás mértékét és feltételeit. A korábban már idézett 10/2013. 

számú Munkaügyi Kollégiumi állásfoglalás kifejti, hogy a még elégséges szolgálta-

tás mértékéről és feltételeiről a bíróságnak a felek által megtett ajánlatok külön-

külön való vizsgálatával az egyik fél által tett ajánlat elfogadásáról rendelkező 

határozat meghozatalával lehetséges döntenie. A bíróság a kérdést nemperes eljárás 

keretében dönti el. A nemperes eljárásra biztosított öt munkanapos szűk határidőre 

tekintettel a felektől különösen elvárható, hogy – megállapodás hiányában – a bíró-

ság előtti eljárásban a munkajogi alapelveknek (így a jóhiszeműség, tisztesség, 

kölcsönös együttműködési kötelezettség, rendeltetésszerű joggyakorlás) megfelelő, 

komoly, szakmailag kellően alátámasztott nyilatkozatot tegyenek a még elégséges 

szolgáltatás mértékére és feltételeire. A még elégséges szolgáltatás mértéke és fel-

tételei megállapítását ugyan a törvény szerint bármelyik fél kérheti, ugyanakkor 
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mivel – megállapodás hiányában – az arról való jogerős bírósági döntés a tervezett 

sztrájk megtarthatóságának törvényi feltétele, nyilvánvalóan az kérelmezi, akinek a 

sztrájk megtartásához érdeke fűződik, ezért nem elegendő csupán e körben a bíró-

sági döntés kezdeményezése, a kérelemnek maradéktalanul meg kell felelnie a 

keresetlevéllel szemben támasztott követelményeknek.  

További kérdésként felmerült, hogy a még elégséges szolgáltatások hiányában 

hogyan minősítsük a sztrájkot. Általános vélemény, hogy a még elégséges szolgál-

tatás rögzítése a 4. §-ban található. Mindebből az következik, hogy a törvény szigo-

rú értelmezése alapján az eredetileg jogszerű sztrájkot a még elégséges szolgáltatás 

mértékében való megállapodás elmaradása önmagában nem teszi jogellenessé. 

Ennek indoka a jogszabály önmagában rejlő hivatkozási rendszere.  

Ha a feleknek esetlegesen sikerül is megállapodniuk a még elégséges szolgálta-

tásban, akkor az milyen további hatással lehet a szolgáltatások igénybevételére? 

Kiss és Berke felveti azt a kérdést, hogy ha a feleknek sikerül is megállapodnia, 

amiről a gyakorlatban kiderül, hogy nem elegendő, akkor a harmadik személy lép-

het-e fel valamilyen igénnyel.  

A még elégséges szolgáltatások megállapítása semmilyen szempontból sem 

egyszerű. Itt lényegében olyan szakkérdésről van szó, amelynek megítélésére a 

bíróságnak nem biztos, hogy megfelelő eszköztára van. A mértéket bárhol is hatá-

rozzuk meg, de azt a Kúria is elismeri, hogy a sztrájkjog olyan alapvető alkotmá-

nyos jog, amelyet nem lehet kiüresíteni, és a még elégséges szolgáltatás követel-

ményeként a majdan teljes szolgáltatás nyújtása nem várható el. Sok esetben a 

sztrájk egyébként ebben a szakaszban képes megakadni, főleg, ha megemlítjük, 

hogy vannak olyan munkakörök, ahol a még elégséges szolgáltatás nehezen értel-

mezhető. Ez elsősorban az egészségügyben, és az oktatás területén jelent problé-

mákat, illetve a szociális területeken. 

 

4.2. A sztrájkmegállapodás alapvonásai 

A sztrájkjog korlátozása és tiltása a közszférában nem újkeletű dolog. Ennek a 

lehetősége levezethető az ILO-ból és más európai szociálpolitikai megállapodások-

ból is. Vannak olyan országok, ahol kevésbé szigorú ez a szabályozás. Hazánkban 

a közszolgálat különböző szegmensei között eltérések vannak a jog gyakorlása 

terén. A közalkalmazottak esetében a korlátozást a még elégséges szolgáltatások 

nyújtása valósítja meg. Ennél sokkal kötöttebb a hivatali jogviszonyokban dolgo-

zók helyzete. A köztisztviselők csak olyan módon és mértékben sztrájkolhatnak, 

amennyiben ezt a Kormány és a szakszervezetek közötti megállapodás engedi. Ez a 

tény azonban több kérdést is felvet, annak fényében különösen, hogy a jogszabályi 

változások okán a tisztviselők igen kis része köztisztviselő. A Sztrájkmegállapodás 

szövegét vizsgálva, ez nem kellene, hogy problémát okozzon, mivel a szöveg egy-

értelműen kiemeli, hogy az központi és területi, valamint a települési és területi 

szervek állományára vonatkozó megállapodás. A bizonytalanságot azonban nem 

szünteti meg, mivel a megállapodás egységesen a köztisztviselő kifejezést használ-

ja. A bizonytalanság a terminológiai változásokból adódik. További szűkítést je-
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lent, hogy csak azokra a szakszervezetekre vonatkozik, amelyek aláírták a megál-

lapodást. A kérdés, hogy az újonnan alakult szakszervezetek szerepét ez korlátoz-

za-e. Véleményem szerint igen. A sztrájk kezdeményezéséhez az aláíráson túl azt 

is igazolnia kell a szakszervezet tisztségviselőjének, hogy a köztisztviselők többsé-

gének felhatalmazásával rendelkezik a sztrájk megindítására.  

A sztrájk fő célja a köztisztviselők gazdasági és szociális érdekeinek az előmozdí-

tása. Ezt a célt figyelembe kell venni a szolidaritási sztrájk esetén is. Ebből követke-

zően a gazdasági szféra sztrájkköveteléseivel nem vállalhatnak szolidaritást.   

További érdekes adalék, hogy a sztrájkot megelőző egyeztető szakasz kétszintű. 

Az első szakasz a helyi-hivatali szint. A második szint az illetékes minisztérium, 

illetve a helyi igazgatási szervek esetén az önkormányzati szintű egyeztetés nem 

vezet eredményre. Ezt követően lehetőség van a tényleges munkaügyi akcióra, 

természetesen a még elégséges szolgáltatás nyújtása mellett, mely az állampolgá-

rok sürgős ügyeinek intézését jelenti elsősorban.  

A fentiekből is látszik, hogy a tisztviselőket érintő korlátozások jelentősek, ráadá-

sul idejétmúltak, a mai terminológiával alig vannak összhangban. A jogalkotás 

ugyanis, véleményem szerint, a tisztviselői rétegek egy jelentős részét kiszervezte a 

megállapodás hatálya alól41 azáltal, hogy a köztisztviselők egyes rétegei egy teljesen 

új elnevezés alatt kaptak „új státuszt”. Ez az, ami igazából a magyar jogi szabályo-

zást jelentősen szűkíti még a többi közép-európai megoldáshoz képest is. Az igazo-

dási pontok megállapításához bírósági jogértelmezésre is szükség lesz. Egyelőre 

azonban egyik szakszervezet sem vállalta be a próbapert, hogy a Sztrájkmegálla-

podásban szereplő köztisztviselő fogalom vajon kiterjesztően értelmezendő-e. 

Számos ehhez hasonló kérdést is felvet a szabályozás formája és tartalma is, 

amire itt a megadott keretek között nem tudok kitérni. Az viszont tény, hogy a ma-

gyar közszolgálati sztrájk alulszabályozott, és hiányoznak a megfelelő garanciák.  

 

ÖSSZEGZÉS 

A sztrájkhoz való jogot a munkához való jog elemeként, sőt azon túlmutatva önálló 

alapjogként is értékelni tudjuk. A sztrájk szabályozása elég nagy utat tett meg az 

elmúlt időszakokban. A kollektív munkajog fejlődésének összes állomása kimutat-

ható a szabályok fejlődésén. Elég sok időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a jogalko-

tó által is elismert jog legyen. Ehhez a munkásság és a munkásmozgalmak emanci-

pációja is kellett. Ez annak a szemléletnek a legalább részbeni felszámolása, amely 

a társadalomban a foglalkozás alapján a láthatatlan kasztokat kialakította. Ez a 

változás volt az, ami a sztrájkot általános joggá tette a gazdasági szektorban dolgo-

zó munkavállalók részére. Ezt követően merült fel annak az igénye, hogy a sztrájk-

jog személyi hatályát egyre szélesebben határozzák meg. Ennek a törekvésnek 

egyes eredményei először a nemzetközi szabályozásban jelent meg, elsősorban 

utalás formájában, majd egyre nyíltabban. Ezek hatására a közszolgálati alkalma-
                                                           
41  Belátom, vitatható az általam képviselt álláspont, de ha nem csak a terminológiai válto-

zásokat, hanem a jogalkotás irányának a változását is megvizsgáljuk, akkor egyértelmű 

a kiszervezés. 
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zottak egyes részei számára is elérhetővé vált a munkaküzdelem joga. Azonban az 

általános elvek mindig a nemzeti szabályozásra utalják a kérdés megválaszolását. 

Erre volt jó példa az egyes európai országoknak a rövid vizsgálata. Ebből is láthat-

tuk, hogy a közszféra vonatkozásában nem állnak olyan messze egymástól a nem-

zetállami elképzelések, így a magyar sem.  Természetesen az általános vizsgálaton 

túl a részletes elemzések is szükségesek, melyeket a későbbiekben egy másik ta-

nulmányban szeretnék lefolytatni. Jelen tanulmány célja egy általános felvezetés, 

amely egy kutatás egyik első állomását képezi.  

 

 

 


