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A SZOCIÁLIS SZTRÁJKÉRT FOLYÓ KÜZDELMÜNK MEGDÖBBENTŐ FORDULATOT VETT 

A Fővárosi Törvényszék ismét (másodszor) hatályon kívül helyezte a Fővárosi Munkaügyi és 
Közigazgatási Bíróság, még elégséges szolgáltatást megállapító végzését és  

AZ ELJÁRÁST MEGSZÜNTETTE! 

90 EZER SZOCIÁLIS DOLGOZÓ ALAPVETŐ MUNKAVÁLALLÓI JOGÁT KÉRDŐJELEZTÉK MEG! 

Visszakerültünk a startvonalhoz! Kezdhetjük elölről! 

De nem adjuk fel, folytatjuk 2020-ban is! Ennek érdekében 2019. december 17-én ismét 
sztrájktárgyalást folytattunk az EMMI helyettes államtitkárával. 

 

Az MKKSZ és a SZÁD tárgyalódelegációja 

Az MKKSZ, együttműködve a SZÁD-dal, ez év januárjától küzd azért, hogy akár sztrájk erejével 
javuljon a szociális dolgozók helyzete. Ennek részletes folyamatát 13 pontban a honlapunkon 
november 4-én tettük közzé. A kormány fellebbezése és a bírósági eljárás elhúzódása miatt sem az 
október 10-ei, sem a november 13-ai napon nem került sor a sztrájk megtartására. 



https://www.mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/247-ki-is-az-a-retvari-bence  

Ezt követte egy újabb tárgyalás november 18-án az EMMI-ben. Ekkor a kormány saját magával sem 
értett egyet, a még elégséges szolgáltatással kapcsolatban a bíróságnak késve beadott javaslatát 
jogilag nem létezőnek tekintette, és megerősítette, hogy csak a törvény által előírt 100 %-os 
feladatellátást tekinti elfogadhatónak. Ez az álláspont lényegében  a sztrájk jogot tagadja.   

https://www.mkksz.org.hu/html/main/2019/sztrajktargyalas1118.pdf  

 

Miután a Fővárosi Törvényszék megsemmisítette az I. fokú végzést és új eljárást írt elő, november 14-
én ismét elindítottuk a folyamatot. Az MKKSZ ismét írásos a javaslatot tett a sztrájk idejére érvényes  
még elégséges szolgáltatás megállapítása érdekében a Fővárosi Munkaügyi és Közigazgatási Bíróság 
részére. Ebben figyelemmel voltunk a Fővárosi Törvényszék észrevételeire, például közöltük, hogy 
mely szakszervezetek szervezik a sztrájkot, milyen területekre terjed ki, mikor tettük közzé a 
sztrájkfelhívást. 

A bíróság nyilatkozattételre szólította fel a Kormányt, mely határidőhosszabbítást kért a válasz 
megadására. A megadott határidőt a Kormány lekéste, így ezt a bíróság nem tudta figyelembe venni. 

A Fővárosi Munkaügyi és Közigazgatási Bíróság december 2-ai végzésében ismét megállapította a 
még elégséges szolgáltatás feltételeit.  

Ennek alapján lehetséges lett volna sztrájkot tartani, de a Kormány ezt megfellebbezte, melyben 
részletesen vitatták késést, és dr. Rétvári Bence miniszterhelyettes ismét kérte, hogy a Fővárosi 
Törvényszék változtassa meg az I. fokú végzést, vagy azt helyezze hatályon kívül.  

A Fővárosi Törvényszék – a Kormány kérésének megfelelően - december 16-án, mint másodfokú 
bíróság az első fokú bíróság végzését hatályon kívül helyezte és az eljárást megszüntette. Ez ellen 
nincs helye fellebbezésnek. 

Ez megdöbbentő számunkra, hisz mindenben eleget tettünk a  Fővárosi Törvényszék észrevételeinek. 
Az Fővárosi Törvényszék végzése alapján tehát, hogy mindet újra kell kezdeni, olyan a helyzet, mintha 
a még elégséges szolgáltatás megállapítása érdekében semmi nem történt volna 2019-ben. 

Ennek ismeretében került sor a december 17-ei sztrájktárgyalásra.  

Ennek során első lépésként dr. Trenyisán Máté, az MKKSZ jogi képviselője átadta dr. Simon Attila 
helyettes államtitkárnak az MKKSZ és a SZÁD sztrájkköveteléseit és az még elégséges szolgáltatás 
meghatározásáról szóló tárgyalási felhívást.  



 

A sztrájkkal kapcsolatos dokumentumok átadása a Kormány képviselőjének 

A tapasztalatok alapján a még elégséges szolgáltatás mértékének meghatározásánál szerepel, hogy 
erről tárgyalni kívánunk. Rögzítettük, hogy mely területen tervezzük a sztrájkot és mely napokon. 
2020 minden hónapjára meghatároztunk egy sztrájknapot, hiszen ki tudja meddig tart az 
sztrájktörvény által rögzített 5 munkanap - 5 nap - 5 munkanap időtartam. 

A sztrájkkövetelések ugyanazok, mint a 2019. januárjában megfogalmazottak, mivel az év során 
ezekből semmi nem teljesült. A különbség csak annyi, hogy igazítva lett a 2020. év során várható 
minimálbérhez és bérminimumhoz, valamit még néhány szám lett aktualizálva.  

A tárgyalás során a még elégséges szolgáltatás meghatározásánál dr. Simon Attila helyettes 
államtitkár úgy nyilatkozott, hogy a szociális jogszabályok által előírt kötelezettséget 100 %-ban be 
kell tartani. Ez pedig az MKKSZ és a SZÁD szerint éppen a sztrájkot nem teszi lehetővé. Így az 
álláspontok nem közeledtek. Az érdemi egyeztetés azzal zárult, hogy a kormány képviselője áttekinti 
a javaslatot és január közepéig válaszol. 

A sztrájkkövetelések tekintetében Boros Péterné megállapította, hogy a 2019. március 13-ai 
megállapodás teljesítése érdekben, valójában semmi  nem történt. Visszatértünk a kiindulópontra, és 
a jövőben a 12 pontos követelésről újra kell tárgyalni.  

A kormány képviselője szerint néhány követelés tekintetében történtek előkészületek.  

A tárgyalás azzal zárult, hogy januárban a kormány reagál a dokumentumokra, és folytatjuk az 
egyeztetést.  



Összegző tanulságként megállapítható, hogy a jelenlegi sztrájktörvény keretei között a 
közszolgálatban a munkavállalók alkotmányos sztrájk jogát gyakorolni szinte lehetetlen. Ezért az 
MKKSZ – szakszervezeti szövetségesekkel együttműködve – kezdeményezi a sztrájktörvény 
alkotmányossági felülvizsgálatát.  

 

Budapest, 2019. december 18. 

 

Boros Péterné 


