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Abstract 
 

The aim of this essay is to compare the Polish and the Hungarian regulation concerning the right 

to strike. As Poland had a different way of changing the regime in 1989-90, that is, during 

waves of strikes, it has a more modern and more detailed regulation of the above mentioned 

right. After a brief introduction of the constitutional meaning of the right itself, I analysed the 

exact paragraphs of the legal sources of both countries. As a conclusion, I pointed out some 

legal institutions which would be advisable to be implemented in the Hungarian legislation in 

order to grant a broader application of the right. 
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Bevezetés 

 

Mára a sztrájkhoz való jog széles körben elfogadottá, jogilag megengedetté vált. 

Szabályozásának gyökereit a szakirodalom az 1948-as Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára 

vezeti vissza, habár a Nyilatkozat nem nevesíti kifejezetten a sztrájkot, csupán a ,, munkához, 

a munka szabad megválasztásához, a méltányos és kielégítő munkafeltételekhez és a 

munkanélküliség elleni védelemhez”1 való jogot rögzíti. 

Nagy előrelépés volt az Európa Tanács által 1961-ben aláírt Európai Szociális Charta, amely 

már kimondottan nevesíti a dolgozók azon jogát, miszerint érdekkonfliktus esetén közösen, 

kollektív módon felléphetnek.2 A Charta több szempontból is kiemelkedő jelentőségű. 

Egyrészt, nagy hangsúlyt fektet a munkával, egészséggel, oktatással, jóléttel kapcsolatos 

emberi jogokra, különös védelemmel illeti a speciális ,,sebezhető” társadalmi csoportokat, mint 

például az időseket, gyermekeket, fogyatékossággal élőket vagy a bevándorlókat. A Chartában 

elismert jogokat megkülönböztetés nélkül garantálja. Másrészt pedig, semmilyen más jogforrás 
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1 Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, 23. cikk 1. pont 
2 “…the right of workers and employers to collective action in cases of conflicts of interest, including the right to 

strike”. European Social Charter, 6. cikk 4. pont 
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nem garantálja Európa-szinten (az Európa Tanács nem európai uniós szerv, negyvenhét 

tagállammal rendelkezik) ilyen kimerítő jelleggel a szociális jogokat, így az Európai Unió 

jogában is fontos hivatkozási pontként szolgál, másodlagos jogforrásként.3 Fontos kiemelni, 

hogy az Európai Unió elsődleges jogforrásai nem szabályozzák, és nem is fogalmaznak meg 

követelményeket a sztrájkjoggal kapcsolatban. Ugyanakkor megemlítendő, hogy az Európai 

Alapjogi Charta 28. cikke szó szerint beemelte a Szociális Charta kollektív tárgyaláshoz és 

fellépéshez való jogról szóló részét.  

A sztrájkjog részletes szabályait a tagállamok belső joga dolgozta ki, ugyanis a Chartát az 

Európa Tanács minden tagállama elismerte. Általában az alkotmányok garantálják, illetve 

törvények szabályozzák részletesen a sztrájkhoz való jogot, ugyanakkor bizonyos országokra 

jellemző az esetjog dominanciája.4 Az alábbiakban kizárólag a magyar és a lengyel sztrájkjogi 

szabályozást fogom bemutatni. 

 

 

1. A sztrájkjog helye az alapjogok rendszerében 

 

Az alapjogokat, azok kialakulásuk szerint több csoportba sorolhatjuk. Ezen kategorizálás 

szerint az első generációs jogokhoz sorolhatjuk a klasszikus alapjogokat és a politikai jogokat, 

mint például a véleménynyilvánítás szabadságát, a sajtószabadságot, az egyesülési és a 

gyülekezési jogot, valamint a közérdekű információhoz való jogot. A második generációs jogok 

a gazdasági, szociális, kulturális jogok – így a tulajdonhoz való jog, az egészséghez és a 

szociális biztonsághoz való jog, a munkához való jog, a művelődéshez való jog – , míg a 

harmadik generációs jogok körébe a környezethez való jog, a betegjogok és a fogyatékosok 

jogai tartoznak.5 A sztrájkjog helye vitatott, van olyan álláspont, mely szerint gazdasági, 

szociális jogként értelmezhető – hiszen a munka kétségtelenül gazdasági tényező, mint a 

termelés egyik alkotóeleme –,6 mások szerint azonban az egyesülési és gyülekezési jog 

lehetséges megnyilvánulási formája. Egy harmadik felfogás szerint pedig kollektív jog, mivel 

azt a munkavállalók együttesen, közösen gyakorolják.7 

 

 

2. A szabályozás szintje 

 

A sztrájkhoz való jog mind a magyar, mind a lengyel jogban alkotmányos szinten került 

rögzítése. Magyarország Alaptörvénye ugyanakkor nem említi név szerint a sztrájkhoz való 

jogot; ez a VIII. cikkben garantált gyülekezési jogból, illetve a XVII. cikkből vezethető vissza. 

A XVII. cikk (2) bekezdése kimondja, hogy a ,,munkavállalóknak, a munkaadóknak, valamint 

szervezeteiknek joguk van ahhoz, hogy egymással tárgyalást folytassanak, annak alapján 

kollektív szerződést kössenek, érdekeik védelmében együttesen fellépjenek”. Lex specialisként 

pedig a sztrájkról 1989. évi VII. törvény emelendő ki. Továbbá háttérszabályként szolgál a 

Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.), amely a sztrájk sajátos természetéhez 

 
3 https://www.coe.int/en/web/european-social-charter?desktop=true  
4 ,,A number of northern European countries have adopted the principle of recognition in case-law, in particular 

Belgium, Luxembourg and Germany. The right to strike is not regulated in the Netherlands, but governed by case-

law.” The right to strike in essential services: economic implications. Report. Giovanni Crema, 2005 

(http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=10894&lang=en%20 ) 
5 SÁRI János – SOMODY Bernadette: Alapjogok. Alkotmánytan II., Osiris Kiadó, Budapest, 2008, 42.o. 
6 KAJTÁR Edit: Magyar sztrájkjog a nemzetközi és európai szabályozás fényében, Phd értekezés, Pécs, 2011, 1.o. 
7 RÁCZ Zoltán: A sztrájkjog megítélése az Alaptörvény tükrében, Publicationes Universitatis Miskolcinensis, 

Sectio Juridica et Politica, Tomus XXX/2., Miskolc, 2012, 570.o. 

https://www.coe.int/en/web/european-social-charter?desktop=true
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=10894&lang=en%20
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idomul (például a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó tilalom), illetve a polgári jog 

szabályanyaga (például a jogellenes sztrájk következményeként beálló kártérítési felelősség).8 

A Lengyel Köztársaság Alkotmánya kifejezetten említi a sztrájkhoz való jogot, amikor 

kimondja, hogy a szakszervezeteknek joguk van sztrájkot szervezni, illetve rögzíti, hogy a 

sztrájk korlátozható.9 Rendkívül fontos jogszabály továbbá az 1991. május 23-ai törvény a 

kollektív jogviták rendezéséről.10 Érdemes közelebbről megvizsgálni a lengyel szabályozást, 

ugyanis a törvényt egy hosszú, függetlenségi folyamat és sztrájkhullámok eredményeként 

alkották meg. A nyolcvanas években ugyanis Lengyelország is a Szovjetunió által vezetett 

politikai közösséghez tartozott, a gazdaság és a termelés hanyatlóban volt. Egyre több városban 

munkásmegmozdulások törtek ki, a fordulópont azonban az volt, amikor a sztrájkhullámba a 

gdanski Lenin Hajógyár munkásai is becsatlakoztak Lech Wałęsa vezetésével. A munkások a 

fizetésemelés követelése mellett már politikai célokat is megfogalmaztak, s a sztrájk egyre 

nagyobb méreteket öltött, a munkabeszüntetések kiterjedtek az egész Tengermellékre. A 

kormány idővel tárgyalásra kényszerült a munkásokkal, 1980. augusztus 30-31-én aláírták a 

munkások 21 pontos követelését. A követelések közül kiemelendő a Kommunista Párttól 

független, szabad szakszervezetek létrejötte, a sztrájkhoz való jog biztosítása, sajtószabadság, 

véleménynyilvánítás szabadsága, munkakörülmények javítása, munkabérek növelése. 

Érdekesség, hogy ez volt az első békés győzelem a kommunista hatalommal szemben. A 

következő hónapban megalapították a Solidarność elnevezésű szakszervezetet, amelyet a varsói 

Vajdasági Bíróság novemberben nyilvántartásba vett. Ezt követően a szakszervezethez közel 

tíz millióan csatlakoztak. A szovjetek válaszul hadiállapotot hirdettek, és felszámolták a 

mozgalmat, ugyanakkor a sztrájkok országszerte folytatódtak. 1988-ban megkezdődtek a 

kerekasztal-tárgyalások, amelyen a kormány és az egykori szakszervezet vezetői vettek részt. 

Az első, félszabad választásokat 1989. június 5-én és 18-án tartották meg, amelyen elsöprő 

többséget arattak az egykori Solidarność vezetői, Lech Wałęsát pedig köztársasági elnökké 

választották.11 Ezen események szolgáltak a sztrájktörvény megalkotásának hátteréül. 

Ezzel szemben Magyarországon a sztrájk intézménye nem volt ekkora jelentőségű, még a 

rendszerváltás idején sem. Nézetem szerint alapvetően ebből erednek a két ország 

jogrendszerében a szabályozás különbségei. Mivel Lengyelországban a sztrájk intézményét 

részletesebben szabályozzák, mint hazánkban, így úgy gondolom, érdemes ezen szabályokat 

összevetni és alaposabban megvizsgálni. 

 

 

3. A szabályozás tartalma 

 

Az alábbiakban a két sztrájktörvény tartalmát, rendelkezéseit vetem össze, különös figyelmet 

fordítva a hasonlóságok és a különbségek egybevetésére. 

 
8 KAJTÁR Edit: i. m. 200. skk. o. 
9 ,,Trade unions shall have the right to organize workers' strikes or other forms of protest subject to limitations 

specified by statute. For protection of the public interest, statutes may limit or forbid the conduct of strikes by 

specified categories of employees or in specific fields.” A Lengyel Köztársaság Alkotmánya, 1997. április 2., 59. 

cikk (3) bekezdés 

(https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm)  
10 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (1991. május 23-ai törvény a kollektív 

viták rendezéséről 
11 Magyar Nagylexikon, 16. kötet, Magyar Nagylexikon Kiadó, Budapest, 2003, 876-877. o. 

https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm
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A sztrájk fontos jellemzője, hogy senki sem kötelezhető rá, teljes mértékben önkéntes – ez 

mindkét jogszabályban rögzítésre kerül.12 Ugyanígy mindkét törvény kiemeli, hogy a sztrájkjog 

gyakorlása során a munkáltatónak és a munkavállalónak együttműködési kötelezettsége van. 

Mindkét törvényben meghatározásra kerül a sztrájk indítéka, azaz, hogy milyen esetben, 

milyen érdekből lehet sztrájkhoz folyamodni. Az 1989. évi VII. törvény tág kategóriát határoz 

meg, amikor kimondja, hogy a dolgozókat ,,gazdasági és szociális érdekeik biztosítására illeti 

meg a sztrájk joga”.13 Ezzel szemben a már említett 1991-es lengyel törvény a következő, 

taxatíve felsorolt esetekben teszi ezt lehetővé: munkakörülményekre, munkabérekre vagy 

szociális juttatásokra, valamint a szakszervezetek jogaira és szabadságaira vonatkozóan.14 

 

 

3.1. A sztrájk kezdeményezése 

 

Figyelemre méltó eltéréseket találunk a sztrájk kezdeményezésére vonatkozóan. A magyar 

szabályozás szerint sztrájkot két esetben lehet kezdeményezni. Egyrészt, ha a vitatott kérdést 

érintő kollektív munkaügyi vitában megtartott egyeztető eljárás hét napon belül nem vezetett 

eredményre, másrészt pedig, hogyha az egyeztető eljárás a sztrájkot kezdeményezőnek fel nem 

róható ok miatt nem jött létre.15 Bár a hazai törvény nem fogalmazza meg tételesen, ebből a 

rendelkezésből világosan levonható az a következtetés, amit a lengyel törvény úgy jellemez, 

hogy a sztrájk egy végső intézkedés,16 amely nem jelenthető be anélkül, hogy ki ne merítené a 

jogvita megoldásának lehetőségét. Itt a lengyel törvény olyan szakaszszámokra utal, amely 

részletesen taglalja a jogvita lefolytatását. 

Véleményem szerint rendkívül újító jellegű, hogy a törvény már az 1990-es évek elején 

mediáció és választottbíróságok segítségével próbál megoldást találni a munkaviszony során 

felmerülő kérdésekre. A törvény 7-14. szakasza (Mediacja i arbitraż) a következőket írja elő: 

a munkavállaló kérelmet nyújthat be a munkáltató felé, amelyben meghatározza a vita tárgyát 

képező követeléseket. A vitát benyújtó jogalany figyelmeztethet arra, hogy a sztrájk – amelynek 

megvalósítására a kérelem benyújtását követő tizennegyedik napon kerülhet sor – bejelentésre 

kerül, ha a munkáltatóval nem sikerül kompromisszumot kötni. A munkáltatónak kötelessége 

haladéktalanul tárgyalásokat folytatni, egyúttal értesíteni a vita megindulásáról a regionális 

munkaügyi felügyelőt. Ezt követően a vita kétféleképpen rendeződhet: egyrészt, a felek által 

aláírt megállapodással, másrészt pedig – abban az esetben, ha a két fél nem tud megegyezni –, 

megnyílik a lehetőség mediátor, vagyis közvetítő általi eljárás lefolytatására. Közvetítő olyan 

személy lehet, aki szerepel a munkaügyekért felelős miniszter, a szakszervezetek és a 

munkáltatói szervezetek által egyaránt elismert nyilvántartásban. A közvetítő a mediáció alatt 

felmenthető a munkavégzési kötelezettség alól, feltéve, hogy a mentesség teljes ideje egy 

naptári évben nem haladhatja meg a harminc napot. Díjazása a felekkel kötött szerződés szerint 

alakul. Az eljárás során – annak egyedi körülményeire tekintettel – lehetőség van szakértői 

vélemény kérésére. A sikeres mediáció a felek által aláírt megállapodással zárul.17 

 
12 1989. évi VII. 1. § (2) és 1991. május 23-i törvény 18. cikk 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98900007.TV 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910550236  
13 1989. évi VII. törvény 1. § (1) 
14 1991. május 23-i törvény, 1. cikk 
15 1989. évi VII. törvény 2.§ (1) 
16 1991. május 23-i törvény, 17. cikk, 2. pont 
17 1991. május 23-i törvény, 7-14. cikk 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98900007.TV
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910550236
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Hasonlóan alternatív vitarendezési módot kínál a választottbíráskodás intézménye, amely 

lényege, hogy a kérdésben állandó választottbíróság dönt, a tanács egy elnökből és hat tagból 

áll, egyszerű többséggel döntenek. A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye.18 

Ez a fajta, munkajogi vitákra specializálódott alternatív vitarendezési szabályozás 

Magyarországon sem a 2012. évi I. törvénnyel szabályozott Munka törvénykönyvében, sem az 

1989. évi VII. sztrájktörvényben nem található meg. 

 

 

3.2. A sztrájk bejelentése 

 

Szintén részletesebben szabályozza a lengyel sztrájktörvény a sztrájk bejelentését. Míg a hazai 

törvényben csak annyit olvashatunk, hogy a kollektív munkaügyi vitát követő hét napon belül 

lehet megindítani (ha az nem vezetett eredményre), addig a lengyel szabályozásból az 

alábbiakat emelhetjük ki. 

A munkavállalók szavaznak a sztrájk megindításának kérdésében. Feltétel, hogy a dolgozók 

ötven százaléka részt vegyen a szavazáson. A sztrájkot legalább öt nappal annak megkezdése 

előtt be kell jelenteni. 19 Fontos rendelkezés továbbá, hogy a munkáltatót a sztrájk során nem 

szabad korlátozni feladatainak ellátásában.20 

 

 

3.3. A sztrájk korlátai 

 

A sztrájkhoz való jog garantálásakor a jogalkotó általában megfogalmazza annak korlátozott 

voltát. A sztrájk tehát egy olyan jogintézmény, amely – a törvény előírásainak megfelelően – 

jogszerűen gyakorolható, ugyanakkor komoly korlátai is vannak. A két törvény vizsgálatát 

követően megállapíthatjuk, hogy mindkét ország szabályozásában a legfontosabb, sztrájkra 

vonatkozó korlátozások a következők: 

- ha a munkáltató és a munkavállaló nem működik együtt 

- nincs megelőző kollektív vitában megtartott egyeztető eljárás 

- a lakosságot alapvetően érintő tevékenységet végző munkáltatónál a még elégséges 

szolgáltatást teljesíteni kell 

- Alaptörvénybe/Alkotmányba ütköző cél érdekében 

- az életet, az egészséget, a testi épséget vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan 

veszélyeztetné, vagy elemi kár elhárítását gátolná 

- igazságszolgáltatási szerveknél, honvédségnél, a rendvédelmi, rendészeti szerveknél és 

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál 

Érdekes különbség, hogy míg Magyarországon az államigazgatási szektorban a Kormány 

és az érintett szakszervezetek megállapodásában rögzített sajátos szabályok mellett 

gyakorolható a sztrájk joga, addig Lengyelországban rögzítésre került, hogy az állami 

hatóságok, államigazgatási szervek, helyi önkormányzatok, bíróságok és ügyészségek dolgozói 

nem élhetnek ezen jogukkal.21 

Azon dolgozókat, akik nem gyakorolhatják a sztrájkhoz való jogukat, a szolidaritási sztrájk 

védi. Ennek értelmében egy másik területen működő szakszervezet szervezhet sztrájkot. A 

szolidaritási sztrájk Magyarországon figyelmeztető jellegű sztrájknak minősül, így a 

 
18 1991. május 23-i törvény, 16. cikk 
19 1991. május 23-i törvény, 20. cikk, 2-3. pont 
20 1991. május 23-i törvény, 21. cikk, 1. pont 
21 1991. május 23-i törvény, 19. cikk, 3. pont 
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sztrájktörvény alapján annak időtartama nem haladhatja meg a két órát. Lengyelországban ez 

az időtartam legfeljebb egy fél nap lehet.22 

 

 

3.4. A sztrájk jogszerűségének, jogellenességének megállapítása 

 

Mint láthattuk, a sztrájkkal szemben mindkét törvény komoly korlátozásokat fogalmaz meg, 

így kulcsfontosságú annak eldöntése, hogy az adott megmozdulás jogszerűen vagy 

jogszabályba ütközően történt-e. Míg a lengyel törvény hiányossága, hogy nem tartalmazza a 

sztrájk jogellenességének megállapítására vonatkozó szabályokat, addig a hazai törvény 

számos rendelkezést tartalmaz erre vonatkozóan. A törvényünk kimondja, hogy a sztrájk 

jogszerűségének, illetve jogellenességének megállapítását az kérheti, akinek ehhez jogi érdeke 

fűződik. A kérelmet a kérelmező székhelye szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi 

bírósághoz kell benyújtani. A szabályozás pozitívuma, hogy rendkívül rövid határidőt (öt 

munkanapot) határoz meg az ügy eldöntésére, amelyre nemperes eljárásban, szükség esetén a 

felek meghallgatása után kerül sor. A bíróság határozata ellen öt napon belül van lehetőség 

fellebbezésre, s a másodfokú bíróságnak szintén öt nap áll rendelkezésére, hogy az ügyben 

döntést hozzon.23 

 

3.5. A dolgozók jogai a sztrájk ideje alatt 

 

Abból a tényből, hogy a sztrájkhoz való jog Magyarország Alaptörvényében, illetve a Lengyel 

Köztársaság Alkotmányában – tehát alkotmányos szinten – került rögzítésre, egyértelműen 

következik, hogy a jogszerű sztrájkban való részvétel nem minősül a munkaviszonyból eredő 

kötelezettség megszegésének. Mindkét sztrájktörvény elismeri, hogy a jogszerű sztrájkban 

résztvevő dolgozót megilleti a társadalombiztosítás, illetve a munkaviszonyból eredő 

jogosultságok, kivéve a munkabér juttatását.24 

 

 

3.6. Sztrájknak nem minősülő egyéb, tiltakozást kifejező tevékenység 

 

A lengyel törvényben egy olyan további jogintézmény került bevezetésre, amelyet a hazai 

szabályozás nem ismer. Ennek lényege, hogy azok a csoportok is fel tudnak lépni jogaik 

védelmének vagy érdekeik érvényesítésének érdekében, akik sztrájkhoz való jogukat nem 

gyakorolhatják. Feltétel, hogy az ellenállás emberi életet vagy egészséget nem fenyegethet, 

illetve nem okozhatja a munka megszakítását.25 

 

 

3.7. A kizárás (lock out) intézménye 

 

Mindkét törvénnyel szemben kritikaként fogalmazhatjuk meg, hogy nem említik a munkáltatói 

részről válaszlehetőséget biztosító ellenakciót, a kizárás vagy lock out intézményét ti. akkor, ha 

a sztrájk törvényessé válik, és fennáll a veszélye, hogy beavatkozás nélkül súlyosabb 

következményei lennének. A nyugat-európai modellekkel szemben – amelyek a kizárás 

 
22 1991. május 23-i törvény, 22. cikk 
23 1989. évi VII. törvény, 5.§ 
24 1989. évi VII. törvény, 6.§; 1991. május 23-i törvény, 23. cikk 
25 1991. május 23-i törvény, 25. cikk, 1. pont 
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intézményének csak korlátozottan adnak teret –, mind a lengyel, mind a magyar jogértelmezés 

szerint az korlátlanul alkalmazható. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kizárás alkalmazóit 

felelősség nem terheli, ha a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit rendeltetésének megfelelően 

gyakorolják.26 Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy mindkét szabályozás a munkáltatói 

érdekeket preferálja a munkavállalói érdekekkel szemben, hiszen azzal, hogy az egyik fél csak 

korlátozottan gyakorolhatja sztrájkhoz való jogát, míg a másik korlátlanul felléphet ellene, a 

munkavállalói oldal érdek-képviselete jelentős csorbát szenved. Követendő példaként a 

részletesen kidolgozott nyugat-európai államok szabályozása állhat előttünk.27 

 

 

4. Sztrájkjog a gyakorlatban 

 

Lengyelországban napjainkban is gyakoriak a sztrájk-megmozdulások. Az elmúlt évek 

tendenciáit megfigyelve kijelenthetjük, hogy 2008 és 2013 voltak azok az évek, amelyek során 

a legtöbb munkanap maradt ki. 2008-ban a tanárok hirdettek sztrájkot, főként a munkabérük 

emelése céljából. 2013-ban pedig 10.100 munkanap maradt ki, az évben megvalósult 

kilencvenhárom sztrájknak köszönhetően. Kiemelendőek még a 2015-ös bányász-sztrájkok, 

amelyek kiváltó oka az volt, hogy a legnagyobb európai bányászüzem, a Kompania Węglowa 

átalakítását tervezték, ezzel együtt a nem jövedelmező bányák bezárását, illetve elbocsájtásokat 

helyeztek kilátásba. A konfliktus végül 2015 januárjában sztrájkká nőtte ki magát, eredménye 

pedig az lett, hogy a kormány megegyezett a szakszervezetekkel, és négy nem jövedelmező 

bányát átvett. A fennmaradó tizenegy bányát pedig a Nowa Kompania Węglowa kapta meg.28 

Külön említést érdemel még a napjainkban szerveződő, nagyszabású sztrájk, amely az 

oktatás megreformálását tűzte ki céljául: tanárok, szülők, diákok csatlakoztak a mozgalomhoz, 

amelyet egyre több városban rendeznek meg.29 

A lengyel gyakorlattal összevetve elhanyagolható a magyar sztrájkok száma, az elmúlt 

huszonöt évben összesen kétszázhetven sztrájk valósult meg, amelyeken mintegy félmillió 

polgár vett részt. A legjelentősebbek az egészségügyben dolgozók megmozdulásai voltak.30 

 

 

Összefoglalás 

 

A fentiekben igyekeztem bemutatni a sztrájkjog szabályozásának nemzetközi hátterét, valamint 

a nemzetközi egyezményeken alapuló magyar, illetve lengyel szabályozást. Láthattuk, hogy bár 

mindkét állam garantálja és alkotmányában rögzíti ezt a jogot, ugyanakkor történelmi-politikai 

okokból kifolyólag a szabályozás mértéke, részletessége eltéréseket mutat. 

Úgy vélem, a lengyel szabályozásban figyelemre méltó az alternatív vitarendezési 

eljárások beemelése a sztrájkjogi szabályozásba. Bár Magyarországon is vannak törekvések a 

mediáció és az arbitráció kiterjesztésére, (lásd 2002. évi LV. törvény a közvetítői 

tevékenységről) azonban az a tendencia figyelhető meg, hogy ezeket az alternatív megoldásokat 

a munkaügyekben felmerülő kérdésekben kevéssé vezetik be. Természetesen tudnunk kell, 

hogy Lengyelországban a rendszerváltás előtt jóval többször került sor sztrájkra, mint 

 
26 PRUGBERGER Tamás – NÁDAS György: Európai és magyar összehasonlító kollektív munkajog. Wolters Kluwer 

Kft., Budapest, 2015, 181-182.o. 
27 PRUGBERGER Tamás – NÁDAS György: i. m. 188-189.o. 
28 https://www.etui.org/ReformsWatch/Poland/Strikes-in-Poland-background-summary  
29 https://www.marxist.com/poland-a-historic-strike-is-being-prepared.htm  
30 https://www.etui.org/ReformsWatch/Hungary/Strikes-in-Hungary-background-summary-update-March-2019  

https://www.etui.org/ReformsWatch/Poland/Strikes-in-Poland-background-summary
https://www.marxist.com/poland-a-historic-strike-is-being-prepared.htm
https://www.etui.org/ReformsWatch/Hungary/Strikes-in-Hungary-background-summary-update-March-2019
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hazánkban, így nem véletlen, hogy szabályozása fejlettebbnek mondható. Kiemelendő még a 

sztrájkjog gyakorlására nem jogosult személyek kezdeményezési jogának elismerése. 

Mint láthatjuk, az eltérő történelmi fejlődést bejáró nemzetek eltérő módon szabályozzák 

a sztrájkhoz való jogot, azonban mindez hozzájárul Európa sokszínűségének fenntartásához. 

Nézetem szerint a fentiekben részletezett okokból kifolyólag a jövőben sem várható az Európai 

Unióban a sztrájkjog egységes szabályozása. 

 

 

 

 

 

 


