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A MUNKAKÜZDELEM HELYE ÉS SZEREPE 

A KOLLEKTÍV MUNKAJOG RENDSZERÉBEN 
 

RÁCZ ZOLTÁN∗ 
 

A tanulmány a munkaküzdelem fogalmára vonatkozó legfontosabb álláspontok ismertetését követően 
el kívánja helyezni a sztrájkjogot az alapjogok rendszerében. A tanulmány összefoglalja a korábbi 
Alkotmány ide vágó szabályozását, és elemzi az Alkotmánybíróság tárgyban kialakított gyakorlatát. 
A dolgozat értékeli a sztrájktörvény Alaptörvény előtti módosításának a magyar társadalomra gyako-
rolt hatásait, illetve az új Alaptörvény rendelkezéseit. 
Kulcsszavak: sztrájk, kizárás, blokád, bojkott, alapjogok, Alaptörvény. 
 
The study would like to place the law on strike in the system of basic laws after mentioning the key 
points of it. The study sums up the relevant regulation of the preceding Constitution and analyses the 
practice of the Constitutional Court. The study evaluates the effects of the modification of the law on 
strike before the new Basic Law (formerly known as Constitution) and the regulation of the new Ba-
sic Law on the Hungarian society. 
Keywords: strike, lockout, blockade, boycott, basic laws, Basic Law. 
 
A kollektív munkajog intézményrendszerének egyik legvitatottabb területe a munkaügyi 
konfliktusok sajátos megoldásának eszköze, a munkaküzdelem („harcosabb szerzők” sze-
rint a munkaharc) joga. A munkaügyi kapcsolatok természetes velejárója, hogy az abban 
részt vevő alanyok között munkaügyi konfliktusok keletkeznek. A konfliktusok feloldásá-
nak többféle megoldása is létezik, az ezek közötti felosztás egyik lehetséges kiindulópontja 
a békés eszközökkel vagy munkaharci eszközökkel való konfliktusrendezés. Az első cso-
portba tartozik a koalíciós szabadság biztosítása, amely révén a munkaügyi kapcsolatok 
szereplői között két- vagy háromoldalú kollektív megállapodások jöhetnek létre, illetve az 
érdekkonfliktusok feloldására szolgáló, többnyire alternatív vitarendezésnek nevezett több-
féle konfliktuskezelési módszer. A második csoportba pedig az akár fizikai (dolog elleni) 
erőszakhoz is vezető munkaharci eszközök tartoznak, úgymint a sztrájk, kizárás, blokád, 
bojkott stb.  
 
1. A munkaküzdelem fogalma 
 
Sem a nemzetközi munkajog, sem a magyar kollektív munkajog nem ismer egy egységes 
definíciót a munkaküzdelem jogát illetően. Abban sincs egységes álláspont, hogy mely 
egyes cselekményeket gondolunk idetartozónak, illetve a különböző országok gyakorlata 
eltérő abban a tekintetben, hogy az egyes „harci cselekményeket” jogszerűnek avagy jog-
szerűtlennek ítélik meg. 

A munkaküzdelem jogában történelmi előzményeinél és gyakoriságánál, súlyánál fogva 
természetesen elsődlegesen a sztrájkjogról kell bővebben szólnunk. A sztrájkjog megítélése 
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a különböző történelmi korszakokban változó volt.1 Az ILO kidolgozott egy ajánlást a 
sztrájk fogalmára az egységes statisztikai megítélés érdekében. E definíció szerint a sztrájk 
a munkavállalók egy vagy több csoportja, illetve a szakszervezet által kezdeményezett, a 
munkavállalók közös gazdasági és szociális érdekének biztosítására szolgáló, időleges 
munkabeszüntetés annak érdekében, hogy a munkavállalók kikényszerítsék valamilyen kö-
vetelésük teljesítését, illetve ellenállásukat fejezzék ki valamivel szemben, vagy így nyilvá-
nítsák ki sérelmüket, esetleg más munkavállalókat támogassanak követeléseikben, vagy 
szolidaritást vállaljanak azokkal sérelmeikben.2 

A magyar munkajogi szakirodalom egyik legfontosabb monográfiájának meghatározása 
szerint „a sztrájk a munkavállalók többségének tervszerű és közösen végrehajtott ideiglenes 
munkabeszüntetése a munkajogviszony előzetes felmondása nélkül”.3 

A két definícióban azonos elem a munkavállalók többségi akarata, illetve a munkabe-
szüntetés időleges jellegének a hangsúlyozása. A leglényegesebb eltérés a fogalmi megha-
tározásban, hogy Kiss György hangsúlyt helyez arra, hogy a sztrájk esetében nem merül fel 
a munkaviszony megszüntetésének szándéka a munkavállalók részéről. Az ILO definíciója 
ugyanakkor a sztrájkjog alanyaként nem csak a munkavállalókat vagy azok csoportját jelöli 
meg, hanem a szakszervezeteket is. Természetesen a sztrájkjog részletes elemzésére jelen 
írás keretei között még visszatérünk. 

Ami a kizárás (lock out) meghatározását illeti, az egységesnek nem mondható gyakorlat 
a munkáltató azon magatartását tekinti ennek, amikor a munkavállalókat megakadályozza 
abban, hogy munkát végezzenek, de az egyes munkavállalók jogviszonyát nem szünteti 
meg felmondással. A kizárás az állam által nem kap olyan mértékű elfogadottságot és sza-
bályozottságot, mint a sztrájk. Ennek az az oka, hogy a sztrájk-kizárás relációban az állam 
tudomásul veszi a munkáltatói oldal és a munkavállalói oldal között meglevő, de facto 
fennálló gazdasági különbséget4, és ennek alapján míg a sztrájkjog a kezdeti büntetőjogi 
fenyegetettségből egyenesen alapjoggá nőtte ki magát, addig a kizárás esetében erről 
messzemenőleg nincsen szó. Ebből adódik, hogy a kizárás általában és többnyire védekező 
jellegűként nyer elismerést, a támadó típusú kizárás fehér hollóként jelenik meg egyes ál-
lamok kollektív munkajogi szabályozásában. 

A munkaadói harci cselekmények közé tartozik a munkajogviszony módosításának el-
utasítása miatt, ezen okra való hivatkozással történő ún. tömeges felmondás. 

A munkavállalókat megillető munkaküzdelmi eszközök közé soroljuk a blokádot és a 
bojkottot. A blokád esetében a munkavállalók a munkáltató telephelyének minősülő üzemet 
foglalják el fizikai erőszak alkalmazásával vagy anélkül. A blokáddal az üzembe, a munka-
végzési helyre történő be- és kilépést, illetve az oda történő be-, kiszállítást akadályozzák 
meg a munkavállalók. Bojkott esetében nem kizárólagosan ezen minőségben lépnek fel a 
munkavállalók, hanem pl. fogyasztóként, ugyanis itt arról van szó, hogy a munkavállalók a 
munkáltató termékeinek megvásárlását tagadják meg. (A kollektív munkajog a munkáltatói 
blokádot általában véve jogellenesnek minősíti, a munkáltató oldaláról megvalósított boj-

                                                      
1 RADNAY  József: A sztrájk egyes kérdései a külföldi jogrendszerekben, Munkaügyi Szemle,  
1990/5, 30. 
2 TÓTH Ferenc: A munkaügyi kapcsolatok rendszere, fejlődése, Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöl-
lő–Budapest, 2008, 396. 
3 KISS György: Munkajog, Osiris Kiadó, Budapest, 2000, 453. 
4 KISS Gy.: Munkajog…, 474. 
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kott – korábban feketelistázásnak nevezték – jogszerűsége erősen vitatott volt, mára pedig 
sokat veszített jelentőségéből.5) 

 
2. A munkaküzdelem jogának külső jogi környezete  
 
2.1. Több nemzetközi egyezmény tartalmaz rendelkezést a kollektív fellépéshez való jogok-
ról (ide értve a sztrájkhoz való jogot is). Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése által elfogadott 
– Magyarországon az 1976. évi 9. törvényerejű rendelettel kihirdetett – Gazdasági, Szociá-
lis és Kulturális Jogok Egyezségokmányának 8. cikke szerint „Az Egyezségokmányban 
részes államok kötelezettséget vállalnak arra, hogy biztosítják 

a) mindenkinek azt a jogát, hogy saját gazdasági és társadalmi érdekeinek előmozdítá-
sa és védelme érdekében másokkal együtt szakszervezetet alakítson, és az általa vá-
lasztott szakszervezetbe – egyedül az adott szervezet szabályaitól függően – belép-
hessen. E jog gyakorlását csak a törvényben meghatározott olyan korlátozásoknak 
lehet alávetni, amelyek a demokratikus társadalomban az állambiztonság, a közrend 
vagy mások jogai és szabadsága védelmében szükségesek; 

b) a szakszervezeteknek azt a jogát, hogy országos szövetséget vagy társulást létesítse-
nek, valamint az utóbbiaknak azt a jogát, hogy nemzetközi szakszervezeti szerveze-
tet alakítsanak, illetve ahhoz csatlakozzanak; 

c) a szakszervezeteknek azt a jogát, hogy – eltekintve a törvényben meghatározott 
olyan korlátozásoktól, amelyek demokratikus társadalomban az állambiztonság, a 
közrend vagy mások jogai és szabadsága védelme érdekében szükségesek – szaba-
don működjenek; 

az adott ország törvényeivel összhangban gyakorolt sztrájkjogot.” 
 

2.2. Az Európai Szociális Charta – amelyet Magyarországon az 1999. évi C. törvény hirde-
tett ki – 5. cikke alapján a munkavállalókat megilleti a szervezkedési jog, amelynek értel-
mében a munkavállalók és a munkaadók azon szabadságának biztosítására és támogatására, 
hogy gazdasági és szociális érdekeik védelmében helyi, országos vagy nemzetközi szerve-
zeteket hozhatnak létre és csatlakozhatnak ezen szervezetekhez, a szerződő felek kötelezett-
séget vállalnak arra, hogy a nemzeti törvények sem önmagukban, sem alkalmazásuk révén 
nem csorbítják ezt a szabadságot. Az 5. cikk szerint az itt írt jogoknak a rendőrség, illetve 
fegyveres erők vonatkozásában korlátozást írhatnak elő a tagállami jogszabályok. 

A 6. cikk a béralkuhoz való jogot biztosítja a következő tartalommal. „A béralku meg-
kötésére irányuló tárgyalások folytatására való jog tényleges gyakorlásának biztosítására a 
szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy 

1. támogatják a dolgozók és a munkaadó közötti konzultációt; 
2. ahol szükséges és helyénvaló, ott támogatják a munkaadók vagy munkaadói szerve-

zetek és a dolgozói szervezetek közötti önkéntes tárgyalási mechanizmusokat a 
munkafeltételek és körülmények kollektív szerződések általi szabályozása céljából; 

3. támogatják a munkaügyi viták rendezését szolgáló megfelelő érdekegyeztetési és 
önkéntes döntési mechanizmusok létrehozását és felhasználását; és elismeri 

4. a dolgozók és a munkaadók jogát az érdekkonfliktusok esetén történő kollektív fel-
lépésre, beleértve a sztrájkhoz való jogot is, azon kötelezettségek függvényében, 
amelyek a korábban életbe lépett kollektív szerződésből eredhetnek.” 

                                                      
5 KISS Gy.: Munkajog…, 471. 
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2.3. A 2000. évi LIX. tv. – amely a kényszermunka felszámolásáról szóló, a nemzetközi 
munkaügyi konferencia 1957. évi 40. ülésszakán elfogadott 105. számú Egyezmény kihir-
detését tartalmazza, szintén foglalkozik a sztrájkjoggal, az 1. cikk d) pontja értelmében az 
ENSZ minden tagállama, amely ratifikálja az Egyezményt, kötelezettséget vállal arra, hogy 
felszámolja a sztrájkban való részvétel büntetését. 
 
2.4. Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződést 
hatályba léptető 2007. évi CLXVIII. tv. 28. cikke rendelkezik a kollektív tárgyaláshoz és 
fellépéshez való jogról, és megállapítja, hogy a munkavállalóknak és a munkaadóknak, ille-
tőleg szervezeteiknek az uniós joggal, valamint a nemzeti jogszabályokkal és gyakorlattal 
összhangban joguk van arra, hogy megfelelő szinten kollektív tárgyalásokat folytassanak és 
kollektív szerződést kössenek, valamint hogy érdekütközés esetén érdekeik védelmében 
együttesen lépjenek fel a sztrájkot is beleértve. 
 
2.5. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) keretei között elfogadott nemzetközi 
egyezményekben – az egyesülési szabadság és a szervezkedési jog védelméről szóló, a 
nemzetközi munkaügyi konferencia 1948. évi 31. ülésszakán elfogadott 87. sz. egyezmé-
nye, a szervezkedési jog és a kollektív tárgyalási jog elveinek alkalmazásáról szóló, a nem-
zetközi munkaügyi konferencia 1949. évi 32. ülésszakán elfogadott 98. sz. egyezménye – 
nincsen kifejezett szabályozás a sztrájkjogról. Ugyanakkor az ILO esetjoga általánosságban 
elismeri a sztrájkjogot mint a kollektív tárgyalások lefolytatásához szükséges olyan jogot, 
amely ezen egyezmények védelmét élvezi. 
 
3. A munkaküzdelem dogmatikája 
 
A kollektív munkajog történeti fejlődése alatt megfigyelhető, hogy a kezdetekben büntető-
jogi eszközökkel kezelt munkaküzdelmi eszközök megítélése éppen akkor vált problemati-
kussá, amikor bekövetkezett a munkajog ún. konszolidációja.6 A kollektív munkajog kon-
szolidációja alatt pedig azt értjük, hogy a korábbi „harcos” munkajog egyre inkább a komp-
romisszumos megoldások jogává alakult át. A jelen tanulmány bevezetőjében említett esz-
közök sorába nem igazán illik bele a munkaküzdelem eszközrendszere. Ebből pedig az kö-
vetkezik, hogy a munkaküzdelem jogának elismerése nem teljes körű, az nagyon sok vitát 
váltott ki. Egyes vélemények szerint nem egyeztethető össze a békés megoldások az építő 
kollektív munkajoggal, mások szerint viszont a munkaküzdelem jogának elismerése az ön-
rendelkezés jogának a megvalósítását jelenti.7 

Az alapjogok tradicionális felosztása értelmében a sztrájkjog a második generációs gaz-
dasági, szociális, kulturális jogok körébe tartozik (egyes vélemények szerint politikai, gaz-
dasági, szociális jogok megkülönböztetés helyett helyesebb lenne a szociális szférára kiható 
alapvető jogok fogalom bevezetése8). A jogi irodalomban felmerülő álláspontok szerint9 a 
sztrájkjog tulajdonképpen az egyesülési és a gyülekezési jog körében nyer alkotmányos 
védelmet, míg mások felfogása alapján a vélemény-nyilvánítási jog legalább annyira előfel-
tétele a sztrájkjognak, mint a gyülekezési jog. Az egyesülési jog mindenkit megillető alap-

                                                      
6 KISS György: Alapjogok kollíziója a munkajogban, Justis Tanácsadó Bt., Pécs, 2010, 233. 
7 KISS Gy.: Alapjogok…, 234. 
8 Az erre vonatkozó véleményeket foglalja össze (KAJTÁR Edit: A magyar sztrájkjog értékelése a 
nemzetközi és európai szabályozás fényében, Kézirat. Pécs, 2011, 19.). 
9 KAJTÁR E.: i. m. 19–21. 
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vető politikai szabadságjog, az egyén joga, hogy akarata, véleménye, érdekei kinyilvánítása 
és védelme érdekében másokkal szervezetet hozzon létre, ezekhez csatlakozzon, illetve on-
nan kilépjen. Az egyesülési jog tehát egyrészt egyéni jellegű, hiszen minden jogalanyt meg-
illet, másrészről kollektív is, mert csak többen, együttesen képesek azt gyakorolni. Az or-
ganikus elmélet szerint a sztrájk a szakszervezetek rendelkezésére álló kollektív jog, mert a 
munkavállalók azért alakítanak szakszervezeteket, hogy a munkáltatók erőfölényét képesek 
legyenek ellensúlyozni és így a sztrájk e cél elérésének az elengedhetetlen eszköze. Az 
egyéni elmélet szerint a sztrájk az egyéni munkavállalót, nem pedig a kollektívát (szakszer-
vezetet) megillető jog.10 Annak ellenére, hogy a munkavállalók együttesen, közösen lépnek 
fel, a sztrájkhoz való jog a munkavállalókat mint individuumokat megillető jog. A sztrájk-
jog hasonlóságot mutat a gazdasági szabadságjogokhoz, miután az állam szerepe elsősorban 
negatív, ami azt jelenti, hogy itt az alapjogok gyakorlásának tiszteletben tartása kerül elő-
térbe, a pozitív kötelezettségek pedig másodlagosak ehhez képest, a sztrájkjog azonban nem 
valódi szabadságjog, mert eleve korlátozásokkal érvényesül, bizonyos helyzetekben teljes 
mértékben elvonható, célját tekintve is kötött, mert csak gazdasági és szociális érdekeket 
szolgálhat. A sztrájkjog fejlődése azt mutatja, hogy a klasszikus munkáltató-munkavállaló 
relációhoz kötött jogból egyre inkább állampolgári joggá alakul át. Más nézetek szerint a 
sztrájkjog (pontosabban a munkaharchoz való jog) levezethető a tradicionális, első generá-
ciós alapjogokból.11 A munkaharc a szociális jogállam egyik szükséges velejárója12, amely-
be, illetve az ezzel okozott károkba azért kell belenyugodnunk, mert nem egyszer ez az 
utolsó esély a munka- és gazdasági, illetve szociális feltételeknek egy magasabb társadalmi 
és jogi szinten történő autonóm rendezésére. 

A sztrájkhoz való jog valójában a kollektív alkufolyamat velejárója, mert a feleknek 
nem csak kollektívszerződés-kötésre nyílik lehetőségük, hanem annak el nem fogadására is. 
A mindenkori jogrendszer egyik fontos célja, hogy a munkajogviszonyokban az erőszakot 
visszaszorítsa, ezért – ahogy azt már fentebb kifejtettük – a sztrájkjog biztosítása némileg 
idegen a munkajog kompromisszumokra épülő rendszerében.13 

 
4. A sztrájkjog szabályozása és értelmezése az Alkotmányban, a sztrájktörvényben és 
az Alkotmánybíróság korabeli gyakorlatában 
 
Az Alaptörvényt megelőzően hatályban volt – többször módosított, a rendszerváltás idején 
teljesen átalakított – 1949. évi XX. tv. (a továbbiakban: Alkotmány) 70/C. § (1) bek. értel-
mében mindenkinek joga volt ahhoz, hogy gazdasági és társadalmi érdekeinek védelme 
céljából másokkal együtt szervezetet alakítson, vagy ahhoz csatlakozzon. A (2) bek. szerint 
a sztrájkjogot az ezt szabályozó törvények keretei között lehetett gyakorolni. Végül a (3) 
bek. megfogalmazása alapján a sztrájkjogról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő or-
szággyűlési képviselők kétharmadának szavazata volt szükséges. 

A sztrájktörvény a rendszerváltás folyamatában került elfogadásra, kihirdetése 1989. áp-
rilis 12-én történt, abban az időben, amikor az Alkotmány még nem tartalmazta a sztrájk-
törvényre mint alapjogra vonatkozó fenti szabályokat. (Az ilyen tartalmú módosítás csak 
1989. év második felében történt meg.) A sztrájktörvényt – amely rekordgyorsasággal ké-

                                                      
10 NACSA Beáta: Sztrájkjog és szabályozás, in: Sztrájkjog Magyarországon, (szerk.: HALMOS Csaba), 
Complex, Budapest, 2010, 205. 
11 KISS Gy.: Alapjogok…, 233. 
12 KISS Gy.: Munkajog…, 451. 
13 KAJTÁR E.: i. m. 22. 
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szült el – hatálybalépése óta rengeteg kritika érte, mégis negyedszázados évfordulóját ün-
nepelhettük volna, ha valakinek ilyen az eszébe jut. A jogszabály nem tisztázza pontosan a 
sztrájkjog alanyainak a körét. A „dolgozók” kifejezés eleve az ebben az időben hatályos 
Munka Törvénykönyve terminológiáját jelenti, a mai viszonyokra a munkavállalók kategó-
riáját értve alatta. Ez azt is jelenti egyben, hogy a sztrájkjog nem szakszervezeti jogosít-
vány, vagyis nem csupán a szakszervezetek jogosultak ennek gyakorlására. A sztrájkjog 
irányultságát a törvény a gazdasági és szociális érdekek biztosításában jelöli meg, amelynek 
tartalma az elmúlt két és fél évtized során jelentősen átalakult. A sztrájkjog alapelvei közül 
az önkéntességet, az együttműködési kötelezettséget és a sztrájkjoggal való visszaélést 
emeli ki a jogszabály. A sztrájkjog fajtái közül kettő került be a normaszövegbe: a szolida-
ritási és a figyelmeztető sztrájk. Az első esetében – bár definíciót nem találunk a jogintéz-
ményre – a sztrájkolók kifejezik egyetértésüket egy már megindult sztrájk céljait illetően 
úgy, hogy nekik nem kell feltétlenül betartani a később ismertetésre kerülő eljárási szabá-
lyokat (ez a fajta sztrájk csak a szakszervezetek által kezdeményezhető). Figyelmeztető 
sztrájkot pedig a sztrájkot megelőző egyeztetés ideje alatt, egyetlen alkalommal, maximum 
két óra időtartamban lehet tartani. A lehűlési idő kapcsán kötelező egyeztetést ír elő a tör-
vény, a sztrájk megkezdése előtti kollektív munkaügyi vitában legfeljebb hét napon keresz-
tül kell a vitában érintetteknek ezt lefolytatni. Az egyeztetés mellőzhető, ha az a sztrájk 
kezdeményezőjének fel nem róható okból nem valósult meg. A jogalkotó számolt azzal a 
lehetőséggel – ami a gyakorlatban többször is előfordult –, hogy nem derül ki pontosan, 
hogy melyik munkáltatóval szemben lépnek fel a „dolgozók”, ilyenkor a kormánynak kell 
kijelölni az egyeztetésben részt vevő képviselő személyét. Jogellenesnek minősül a sztrájk, 
ha az nem a gazdasági és szociális érdekek biztosítására irányul, a felek megsértik az 
együttműködési kötelezettséget, illetve a sztrájkjoggal való visszaélés tilalmát, nem került 
sor a kötelező egyeztetésre, illetve sérti a még elégséges szolgáltatás biztosításának elvét. A 
jogellenesség tekintetében az ennek megállapításához jogi érdekkel rendelkező személy 
kérelmére a kérelmező székhelye (lakhelye) szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi 
bíróság dönt nemperes eljárásban öt munkanapon belül, a döntéssel szemben szintén ötna-
pos fellebbezési jog áll rendelkezésre, mely esetében a másodfokú bíróság (törvényszék) 
szintén öt munkanapos határidő alatt hozza meg a jogerős határozatot. Tilos a sztrájk az 
igazságszolgáltatási szerveknél (bíróság, ügyészség), a magyar honvédségnél, a rendvédel-
mi-, rendészeti szerveknél és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál, a NAV hivatásos 
állományú kormánytisztviselőinél, illetve ha a sztrájk az életet, egészséget, testi épséget 
vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, vagy elemi kár elhárítását gá-
tolná. Korlátozott a sztrájk lehetősége az államigazgatási szervek esetében (a kormány és az 
érintett szakszervezetek közötti quasi ágazati kollektív szerződésben rögzített szabályok 
szerint). A sztrájkolóknak az olyan munkáltatók esetében, amely a lakosságot alapvetően 
érintő tevékenységet végez (pl. közforgalmú tömegközlekedés, távközlés, áram-, víz-, gáz-, 
egyéb energiaszolgáltatás), be kell tartaniuk a még elégséges szolgáltatás teljesítésének kö-
telezettségét. Az üzemi tanács tagjai – ebben a minőségükben – nem vehetnek részt sztrájk-
ban. A bírósági döntésnek a súlyát az adja meg, hogy ha jogszerűnek minősül a sztrájk, 
ebben az esetben a résztvevőket semmilyen joghátrány nem érheti, velük szemben hátrá-
nyos intézkedés nem tehető, és megilletik őket a munkaviszonyból eredő jogosultságok, de 
a sztrájk miatt kiesett munkaidőre díjazás nem jár részükre (kivéve, ha a szakszervezet ké-
pezett sztrájkalapot, és tőlük részesül díjazásban), a sztrájk időtartama szolgálati időnek 
minősül társadalombiztosítási jogosultságok szempontjából. Amennyiben a sztrájk jogelle-
nesnek bizonyul, úgy az abban részt vevő munkavállaló munkaviszonyát azonnali hatállyal 
meg lehet szüntetni, illetve a sztrájk szervezői kártérítésre kötelezhetők. 
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A sztrájkjog tartalmának változását már előrevetítette a sztrájktörvénynek a 2010. évi 
CLXXVIII. törvénnyel elfogadott módosítása. A módosítás lényege, hogy a még elégséges 
szolgáltatás mértékét és feltételeit törvény állapíthatja meg. Törvényi szabályozás hiányá-
ban a sztrájkot megelőző egyeztetés során kell a még elégséges szolgáltatás mértékéről 
megállapodni, megegyezés hiányában a munkaügyi bíróság állapítja meg a még elégséges 
szolgáltatás mértékét és feltételeit. Nem tudunk olyan bírósági határozatról, amely érdem-
ben döntött volna a még elégséges szolgáltatás mértékéről; többnyire eljárási hibákra hivat-
kozva14 a munkaügyi bíróságok nem foglalkoztak az elégséges szolgáltatás mértékének 
megállapításával. Emiatt a sztrájktörvény módosítása óta nem került sor legális sztrájk 
meghirdetésére Magyarországon. 

Az Alkotmánybíróság működésének megkezdését követően nem sokkal kénytelen volt 
foglalkozni a sztrájkjog értelmezésével, először a 673/B/1990. sz. határozatában. A határo-
zat értelmében az Alkotmány a sztrájkjogot az alapjogokról szóló fejezet rendelkezései kö-
zött biztosítja, de egyidejűleg utal e jog korlátaira is, amelyet az Alkotmány 70/C. § (2) 
bek. jelöl ki. A sztrájkjog a munkaviszonyban állók részére jelent lehetőséget azokra az 
esetekre, amikor a munkához való jog, az egyenlő munkáért egyenlő bérhez való jog, a pi-
henéshez való jog valamelyikével nem élhetnek, illetve azokat nem érvényesíthetik. Az 
Alkotmány 8. § (2) bek. értelmében a Magyar Köztársaságban az alapvető jogokra és köte-
lességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg, alapvető jog lényeges tartalmát 
azonban nem korlátozhatja. A sztrájkjog vonatkozásában nem a jog tartalmának, hanem a 
sztrájkra jogosultak személyi körének a korlátozásáról van szó. Ugyanis nem csupán az 
Alkotmány, hanem a nemzetközi egyezmények és a hazánkon kívüli jogszabályok is – 
amint azt fentebb már kifejtettük – a sztrájkjog korlátozott voltából indulnak ki, amelynek 
lényege az, hogy az más, fentebb felsorolt jogok érvényesülését, teljesülését előmozdíthas-
sa. Ugyanakkor az Alkotmány 70/C. § (1) bekezdése – amely követi a munkához való jog-
ról (és a foglalkozás szabad megválasztásának jogáról) rendelkező 70/B. §-t – az érdekvé-
delmi szervezetek létrehozását a munka világán túlra is kiterjeszti, tekintettel arra, hogy a 
társadalom bizonyos csoportjai érdekében létrejövő szervezetek (egyesületek) is elláthat-
nak, és el is látnak érdekvédelmi feladatokat.15 

Majdnem tíz évvel később egy teljesen más tagokból álló Alkotmánybíróság szintén ta-
lálkozott a sztrájkjog alkotmányos megítélésének kérdésével. A 88/B/1999. sz. határozat 
alapos vizsgálat alá vetette a sztrájkjog alkotmányos tartalmát. 

A határozat alapján a sztrájkjog a modern, a gazdasági, szociális, kulturális jogokat el-
ismerő államokban mint az ebben a körben felmerülő érdekkonfliktusok esetén történő kol-
lektív fellépés egyik biztosítéka, általánosan elismert. A sztrájkjog az Alkotmány rendsze-
rében az alapvető jogokat és kötelezettségeket szabályozó fejezetben a gazdasági, szociális 
jogok között nyert elhelyezést. Az Alkotmány 70/C. §-a azokat az alkotmányos jogokat 
szabályozza, amelyek a gazdasági, szociális érdekek védelmében a kollektív fellépés lehe-
tőségét, a szervezkedés szabadságát hivatottak biztosítani. A 70/C. §. (1) bekezdése min-
denki számára nyitva álló alanyi jogosultságként, alapvető alkotmányos jogként biztosítja 
azt a jogot, hogy gazdasági és társadalmi érdekeinek védelme céljából másokkal együtt ér-
dekvédelmi szervezetet alakítson, illetőleg ahhoz csatlakozzon. A 70/C. § (2) bekezdése e 
körben a szervezkedési szabadság eszközeként alkotmányos jogként ismeri a sztrájkjogot 
azzal, hogy az külön törvény keretei között gyakorolható. Az Alkotmány sem a sztrájkjog 

                                                      
14 PRUGBERGER Tamás–KENDERES György: A munkaküzdelem magyar jogi szabályozásának és gya-
korlatának aktuális kérdései, Miskolci Jogi Szemle 2011/2, 14. 
15 673/B/1990. sz. AB-határozat. 
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gyakorlására jogosultak körét, sem annak tartalmát, feltételeit nem határozza meg, hanem a 
sztrájkjog teljes körű szabályozását külön törvényre bízza. Az Alkotmány 70/C. § (2)–(3) 
bekezdésének felhatalmazása alapján a sztrájktörvény szabályozza a sztrájkjog gyakorlásá-
ra jogosultak körét, azt, hogy mely célból van lehetőség sztrájkra, rendezi a jogszerű sztrájk 
anyagi jogi és eljárási feltételeit, megállapítja a sztrájkjog érvényesülését, a jogszerű 
sztrájkban résztvevők védelmét biztosító garanciális rendelkezéseket, meghatározza azokat 
az eseteket, amikor a sztrájk jogellenesnek minősül. Az Alkotmány 70/C. § (2) bekezdése 
alapján a sztrájkjog egy olyan sajátos alkotmányos jog, mely az Alkotmány rendelkezésénél 
fogva törvény által korlátozottan, az ezt szabályozó törvény keretei között gyakorolható.16 

Az Alkotmány 70/C. §-ában írt szabályozási módszeréből következően a jogalkotó na-
gyobb szabadsággal rendelkezik a sztrájkhoz való jog szabályozásában, mint más alanyi 
jogi jellegű, alapvető alkotmányos jogok esetében. A sztrájkjog ugyanis nem alanyi jogi 
természetű alapvető jog, amint arra már fentebb utaltunk, nem áll az Alkotmány 8. § (2) 
bekezdésben foglalt rendelkezés védelme alatt, ezért a sztrájkjog szabályozása során a tör-
vényalkotó nagyobb felhatalmazással rendelkezik ezen jog korlátozására is. Ez viszont nem 
jelenti azt, hogy a törvényhozónak ez a bizonyos felhatalmazása teljesen alkotmányos kor-
látok nélküli lenne. Abból az értelmezésből kiindulva, hogy a sztrájkjog az Alkotmány által 
szabályozott jog, azt a következtetést is le lehet vonni, hogy a jogalkotó köteles biztosítani 
a sztrájkjog gyakorlásának feltételeit, és hogy a sztrájkjog gyakorlásának kizárására kizáró-
lag valamilyen alkotmányos indokból, bizonyos alkotmányos jog, alkotmányos érték vagy 
cél védelme érdekében van lehetőség. 

A fenti két AB-határozat – amint azt már fentebb jeleztük – időben elvált egymástól, és 
a második határozat meghozatalakor már egyetlen olyan alkotmánybíró sem tevékenyke-
dett, amely az első határozat meghozatalában részt vett volna. Ezek a határozatok tulajdon-
képpen ellentmondásosak az alkotmányos védelem szintjének minősítése tekintetében. A 
673/B/1990. sz. határozat indokolása közvetve még arra utal, hogy az AB a sztrájkhoz való 
jogot alapjognak tekinti, s mint ilyet, az Alkotmány 8. § (2) bekezdésének védelme alá von-
ta. A 88/B/1999. AB-határozat már szakít ezzel a felfogással, és az indokolás szerint abból, 
hogy az Alkotmány 70/C. (2) bekezdése szerint a sztrájkhoz való jogot az ezt szabályozó 
törvények keretei között lehet gyakorolni, az következik, miszerint a sztrájkjog nem alanyi 
természetű alapjog, így nem vonatkozik erre az Alkotmány 8. § (2) bekezdésben foglalt 
védelem sem, ezért a törvényhozó az alapjogokénál szélesebb körű felhatalmazással ren-
delkezik e sajátos alkotmányos jog korlátozására.17 

 
5. Az Alaptörvény munkaküzdelmet érintő szabályai 
 
Véleményünk szerint az Alaptörvény teljesen másképp ítéli meg a sztrájkjogot mint alapjo-
got az Alkotmányhoz képest. Az Alaptörvény XVII. cikk (2) bekezdése alapján „Törvény-
ben meghatározottak szerint a munkavállalóknak, munkaadóknak, valamint szervezeteiknek 
joguk van ahhoz, hogy egymással tárgyalást folytassanak, annak alapján kollektív szerző-
dést kössenek, érdekeik védelmében együttesen fellépjenek, vagy munkabeszüntetést tart-
sanak”. Ezzel az Alaptörvény jelentős mértékben átalakította a sztrájkjog tartalmát. Elsőd-
legesen látható, hogy megszűnik a törvény kétharmados jellege, amely jelzi a szabályozási 
tárgy jelentőségének csökkenését. Óriási változás a jelenleg hatályos szöveghez képest, 
hogy az Alaptörvény szó szerinti értelmezése alapján a munkabeszüntetés a munkaügyi 

                                                      
16 88/B/1999. sz. AB-határozat. 
17 Az Alkotmány kommentárja (szerk.: JAKAB  András), Századvég Kiadó, Budapest, 2009, 2567. 
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kapcsolatokban részt vevő mindkét felet (munkáltató és munkavállaló) megilleti, ami al-
kotmányi szintre emeli a munkabeszüntetés lehetőségét a munkáltató oldaláról (kizárás). 
Találkozunk olyan véleménnyel, amely szerint a jogalkotót nem vezérelte az Alaptörvény 
megfogalmazásakor a kizárás intézményének alkotmányjogba történő beépítése.18 Egy ezt 
megerősítő másik álláspont19 szerint a jogalkotó azért nem gondolhatott a munkáltatókat 
megillető kizárás intézményének ezen szöveggel történő szabályozására, mert az EU Alap-
jogi Charta mintául szolgáló nem magyar nyelvű szövegei egyértelművé teszik, hogy itt 
kifejezetten a munkavállalói munkabeszüntetésről (sztrájkról) van szó, csak az ilyen jellegű 
munkamegtagadás részesül alkotmányos védelemben. A magunk részéről úgy gondoljuk, 
hogy amennyiben a jogalkotó nem kívánta a munkabeszüntetés lehetőségét a munkáltatók 
számára is biztosítani, úgy az Alaptörvény szövegében a korábban részleteiben ismertetett 
nemzetközi gyakorlatnak megfelelően kellett volna definiálni a sztrájkjogot a munkabe-
szüntetés fogalom használata helyett, mert így félreértésekre ad okot a normaszöveg, mint 
az a későbbiekben látható lesz. 

 
6. A kizárás megítélése a magyar kollektív munkajogban 
 
Magyarországon sem a munka törvénykönyve, sem a sztrájktörvény, sem egyéb jogszabály 
nem ad tételes jogi szabályozást a kizárás alkalmazhatóságáról. Ebből a körülményből 
egyes szerzők20 azt a következtetést vonják le, hogy a jogalkotó hallgatása miatt Magyaror-
szágon lehetőség van a támadó jellegű kizárás alkalmazására a munkáltató részéről. A tá-
madó jellegű kizárás alatt értik a szerzők azt az esetet, amikor a munkáltató egy várható 
sztrájk megelőzése érdekében, mielőtt még arra sor kerülne, mintegy elzárja az üzemet a 
sztrájkolni kívánó munkavállalók elől azért, hogy ne tudjanak a munkahelyre bemenni dol-
gozni. Az előbbi álláspont szerint ott, ahol kizárás sem korlátozva, sem tiltva (de még csak 
megemlítve) nincs, az szabadon alkalmazható. (A kizárás alkalmazásának egyedül a joggal 
való visszaélés, illetve rendeltetésellenes joggyakorlás szabhat gátat.21) 

Ennek a logikai következtetésnek ellentmondanak a jelenleg hatályos munkajogi szabá-
lyok, közelebbről Mt. 42. § (2) bek. b) és 51. § (1) bek. A megjelölt jogszabályhelyek sze-
rint a munkaszerződés alapján a munkáltató köteles a munkavállalót foglalkoztatni, továbbá 
a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani. A foglalkoztatási kötelezettség a 
munkáltató legfontosabb, a munkaviszonyhoz kötődő alapvető kötelezettsége. Az Mt. 146. 
§ (1) bek. értelmében azon időtartam alatt, amikor a munkáltató ezen kötelezettségének 
nem tesz eleget, a munkavállaló állásidőre válik jogosulttá, amely a munkavállaló alapbér-
ének munkavégzés nélküli megfizetésének előírását jelenti. Megjegyezzük, hogy ezen köte-
lezettség nem új keletű, hiszen már az 1992. évi XXII. tv. (korábbi Mt.) 102. § (1) bek. is 
kimondta, hogy a munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés, a munkaviszonyra 
vonatkozó szabályok, illetve az egyéb jogszabályok szerint foglalkoztatni, tehát a munkál-
tató foglalkoztatási kötelezettsége a rendszerváltás idején megvalósított munkajogi reform 
előírásai között is megtalálható volt. (Ráadásul a korábbi Mt.-t megelőző Munka Törvény-

                                                      
18 BERKE Gyula megjegyzése az MTA Jogtudományi Intézete által 2011. április 22-én tartott A ma-
gyar sztrájkjog jelene és jövője című konferencián. 
19 JAKAB  András: Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei, HVG-Orac, Budapest, 
2011, 220. 
20 PRUGBERGER T.–KENDERES Gy.: A munkaküzdelem…, 6–7. 
21 PRUGBERGER T.–KENDERES Gy.: A munkaküzdelem…, 6–7. 
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könyve – 1967. évi II. tv. 33. §-a – is azt a kötelezettséget rótta a munkáltatóra, hogy a dol-
gozót munkával lássa el.) 

Több szerző is22 szükségesnek tartaná, hogy ha Magyarországon létezne olyan jogsza-
bály, amelyik rendezné a kizárást egy munkaküzdelemről szóló törvényben. A szerzők az 
Alaptörvény fentebb elemzett félreérthető megfogalmazásából eleve arra következtetnek, 
hogy a kizárás jelenleg Magyarországon legális intézmény. Ez a kizárás kizárólag védekező 
jellegű lehetne, a munkáltató a tilos és jogszerűtlen sztrájkokkal szemben alkalmazhatná. A 
magunk részéről vitába szállunk ezen állásponttal. Mint azt már fentebb kifejtettük, a jelen-
legi hatályos szabályokból egyáltalán nem vezethető le a kizárás jogszerűsége a jogalkotó 
hallgatása miatt. Kifejezett törvényi szabályozást sem látunk indokoltnak, figyelemmel a 
munkáltató és a munkavállaló eltérő gazdasági helyzetére, a munkáltató hatalmának túl-
súlyára. A jelenlegi sztrájkjogi szabályozás és gyakorlat sem indokol egy ilyen jogi rende-
zést. 

Kiss György a jogalkotó hallgatásából és a magyar munkáltatók mentalitásából arra a 
következtetésre jutott, hogy jelenleg a munkáltató semmilyen munkaküzdelmi eszközt (így 
értelemszerűen a kizárást sem) nem vehet igénybe.23 (Megjegyezzük, hogy ezen vélemé-
nyét még az Alaptörvény hatálybalépése előtt fejtette ki.) 

 
7. A munkaküzdelem egyéb eszközei 
 
Jelen tanulmány első fejezetében szóltunk a munkaküzdelem egyéb eszközeiről, ide sorolva 
a blokádot és bojkottot. Magyarországon ezek megítélése nem egyértelmű. Kiss György 
álláspontja szerint a jogalkotó hallgatását – miszerint sem a sztrájktörvényben, sem egyéb 
jogszabályban nem rendelkezett ezekről a munkaküzdelmi eszközökről – akként kell értel-
mezni, hogy a kollektív munkabeszüntetésen kívüli egyéb munkavállalói „harci cselekmé-
nyek” nem minősülnek jogszerűnek.24 Jogellenes tehát a munkavállalók által alkalmazott 
blokád, a munkavállalók által alkalmazott bojkott pedig akkor, ha az kizárólag munkaválla-
lói minőségben (és nem egyéb, pl. fogyasztói minőségben) történt. 

Prugberger Tamás nem állítja ugyan ennek ellenkezőjét (vagyis, hogy jogszerű lenne je-
lenleg Magyarországon a bojkott, illetve a blokád alkalmazása), de kívánatosnak tartja, 
hogy az általa megalkotni kívánt új munkaküzdelmi törvényben pozitív értelemben legyen 
szabályozva a bojkott.25 

Véleményünket fenntartva szükségtelennek tartjuk az új munkaküzdelemről szóló tör-
vény megalkotását, és indokolatlannak az egyéb munkaküzdelmi eszközök szabályozását.  

                                                      
22 PRUGBERGER T.–KENDERES Gy.: A munkaküzdelem…, 8., PRUGBERGER Tamás: A munkaküzdelem 
magyar jogi szabályozásának reformjához, Jogtudományi Közlöny, 2010. december, 660. 
23 KISS Gy.: Munkajog…, 493. 
24 KISS Gy.: Munkajog…, 492. 
25 PRUGBERGER T.: A munkaküzdelem magyar…, 659. 


