
 

SZOLIDÁRISAK VAGYUNK A SZTRÁJKOLÓ PEDAGÓGUSOKKAL! 

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete büszke 

a sztrájkoló pedagógusokra, akik a dolgozók legerősebb eszközével harcolnak jogos 

érdekeiért, mert 

a sztrájk, a munkabeszüntetés, alkotmányos alapjog! 
 

Mélyen átéreztük harcuk nehézségét, hiszen az MKKSZ 2 évig harcolt a kormány (az EMMI) 

jogi trükkjeivel szemben, amikor a szociális ágazat sztrájkját szerveztük. A sztrájkot – nem kis 

bírósági segédlettel – végül nem tudtuk megszervezni se 2019-ben, sem 2020-ban. Végül 2020 

novemberében a Kúria tette helyre a kormányt és az alsóbb bíróságot, mikor rögzítette, hogy  

 

„A felek a még elégséges szolgáltatás megállapítása iránti nem peres eljárásban jogosultak és 
kötelesek komoly és szakmailag is alátámasztott ajánlatot tenni. Az ajánlat nem irányulhat a 
sztrájk megakadályozására a sztrájk célját ellehetetlenítő ajánlat tételével.” 
 
A Kúria döntése általános érvényű, melyet az EMMI egyszerűen nem vett figyelembe a 

pedagógusok sztrájktárgyalásán sem, csak abban ügyködött, hogy ne lehessen sztrájk! Az 

EMMI törvénysértő volt, és ma is az. Különösen felháborító, hogy a kormány a törvénysértést 

jogszabályba foglalta, amikor – kihasználva a veszélyhelyzet adta lehetőséget – 

kormányrendelettel írta felül a sztrájktörvényt, és korlátozta sztrájkjog gyakorlását! 

 

Felháborító az is, hogy az EMMI illetve egyik miniszter is – a sztrájktörvényt megsértve – 

nyomást gyakorol a pedagógusokra, hogy álljanak el a sztrájktól. Ezt kifejezetten tiltja a 

sztrájktörvény! Minden tiszteletek megérdemelnek az ilyen körülmények között is a sztrájkot 

vállaló pedagógusok. Jól jelzi a helyzetet, hogy az elmúlt hetekben több mint 320 iskolában 

volt polgári engedetlenségi akció!  

 

Minden elismerésünk a Pedagógusok Szakszervezete és a Pedagógusok Demokratikus 

Szakszervezete vezetőinek és aktivistáinak, akik a kormány jogi trükkjei ellenére, sikeresen 

megszervezték a sztrájkot! 

 

A sors iróniája, hogy a szakszervezetek által megadott sztrájk időpontban a TÖRVÉNYES 

SZTRÁJK FELTÉTELEIT pont az a Kormány Rendelet tette lehetővé, amelyet a még elégséges 

szolgáltatás szabályozásával a SZTRÁJK MEGAKADÁLYOZÁSA ÉRDEKÉBEN alkotott meg a 

Kormány. Ez által ugyanis elveszítették az eddigi legjobb időhúzási eszközt a még elégséges 

szolgáltatásra vonatkozó tárgyalásokat. 

 

Az MKKSZ tagjai közül sokan szülők, nagyszülők, akik igen fontosnak tartják, hogy a gyermekek 

a lehető legjobb oktatásban részesüljenek! Valósuljon meg a valódi pedagógus életpálya az 

oktatásban dolgozók és az egész társadalom, a gyermekek és a szülők érdekében is!  
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