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Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete 
részére 
 
 
Tárgy: Állásfoglalás a 2022. március 16-ra meghirdetett pedagógus sztrájk előkészületei 

során tapasztalt munkáltatói, minisztériumi felhívásokról, utasításokról  
 
Tisztelt Szakszervezet! 
 
Az elmúlt napokban több megkeresés érkezett hozzám amiatt, hogy a március 16-ra tervezett 
pedagógus sztrájk vonatkozásában a munkáltató szóban vagy írásban olyan utasításokat, 
rendelkezéseket tett, melyek a sztrájkban való részvételt megnehezítik vagy lehetetlenné 
teszik.  
 
1. 
 
Az egyik jellemző eset, hogy a munkáltatók meghatározták azt az időpontot, ameddig a 
sztrájkban való részvételt jelezni lehet. Ez általában 2022. március 11. 16 óra volt. Olyan is 
előfordult, hogy a munkáltató arról tájékoztatta a szülőket, miszerint március 11-én 16 óráig 
senki nem jelezte a sztrájkban való részvételt, ezért a sztrájk elmarad.  
 
Ezekben az esetekben nyilvánvaló és egyértelmű jogsértés történt, melynek célja a sztrájkban 
való részvétel, illetve magának a sztrájknak a megakadályozása.  
 
A sztrájkról szóló 1989. évi VII. 4. § (3) bek. értelmében a lakosságot alapvetően érintő 
tevékenységet ellátó ágazatoknál a még elégséges szolgáltatás mértékét és feltételeit a felek – 
a sztrájkot szervezők, általában szakszervezetek és a munkáltatók, jelen esetben a Kormány 
kijelölt képviselője – megállapodása rendezi vagy azt törvény is meghatározza. Jelen esetben 
a felek nem állapodtak meg a még elégséges szolgáltatás mértéke és feltételei tekintetében 
hanem a Kormány egyoldalúan a veszélyhelyzetet mint különleges jogrendet kihasználva a 

és feltételeit. Ez azért nagyon fontos, mivel az egyes munkáltatóktól származó 
„információktól” eltérően nincs a még elégséges szolgáltatás mértéke és feltételei 
tekintetében megállapodás, ilyen egyezség nem is lehet. mivel a kógens jogszabály előírja 
vagy a felek megállapodása vagy törvény határozza meg. Jelen sztrájkügyben a törvénnyel 
egyenértékű kormányrendelet került elfogadásra.  
 
A még elégséges szolgáltatás mértéke és feltételei tekintetében tehát kizárólag az alábbi 
előírásokra kell figyelemmel lenni:  
 

„A sztrájkkal érintett köznevelési intézményekben a gyermekek, tanulók felügyeletét az 
alábbiak szerint kell biztosítani: 

a) minden, a sztrájkkal érintett munkanapon reggel 7 óra és iskolák esetében 16 óra, 
általános iskola esetében 17 óra, óvodák esetében 18 óra között, 

b) abban a köznevelési intézményben, ahol a gyermek, tanuló a jogviszonyánál fogva 
nevelésben, oktatásban részesül, 

 

36/2022. (II.11.) Kormány rendeletben határozta meg a még elégséges szolgáltatás mértékét
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c) a járványhelyzetre tekintettel oly módon, hogy minden gyermek, tanuló csak azokkal a 
társaival tartózkodhat egy helyiségben a felügyelet biztosítása során, akikkel a sztrájkot 
megelőzően is a járványügyi intézkedések betartásával együtt lehet, a különböző csoportokba, 
osztályokba tartozó gyermekek, tanulók keveredését, a járvány terjedésének megelőzése 
érdekében a sztrájk alatt lehetőség szerint el kell kerülni, továbbá a felügyeletet lehetőleg 
abban a helyiségben kell biztosítani, ahol a gyermekek, tanulók a sztrájkot megelőzően is 
tartózkodtak, 

d) minden csoportban, osztályban legalább egy, szakképesítéssel rendelkező 
óvodapedagógusnak, pedagógusnak, gyógypedagógusnak, kollégiumi nevelőnek, oktatónak 
vagy (gyógy)pedagógiai asszisztensnek rendelkezésre kell állnia, és 

e) a felügyelet időtartama alatt az időjárási körülményektől függően, lehetőség szerint 
délelőtt és délután 1-1 óra szabad levegőn való tartózkodást kell biztosítani a gyermekek, 
tanulók számára az elkülönítési követelmények figyelembevételével. 

(3) A sztrájkkal érintett köznevelési intézményekben a felügyelet ideje alatt biztosítani kell a 
gyermekek, tanulók számára az étkeztetést a közétkeztetési, egészségügyi, szakmai szabályok 
betartásával, a sztrájk előtti időszakra jellemző, megszokott helyen, módon, alkalommal és 
időpontokban. 

(4) Az óvodai foglalkozások megtartása a sztrájk ideje alatt nem szükséges. 

(5) Az érettségiző középiskolai osztályok tanulói számára a kötelező érettségi tantárgyak 
tekintetében biztosítani kell az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben meghatározott felkészítési óraszám 100%-os 
megtartását a sztrájk teljes időtartama alatt. 

(6) Az (5) bekezdés hatálya alá nem tartozó tanulók számára a sztrájk első napjától 
kezdődően még elégséges szolgáltatásként biztosítani kell (valamennyi tantárgyra 
vonatkozóan) a tanítási órák 50%-ának megtartását. 

(7) A kollégiumi ellátás vonatkozásában biztosítani kell, hogy a tanulók a sztrájkot megelőző 
elhelyezésük szerint részesüljenek teljes ellátásban (lakhatás, felügyelet, étkeztetés). 

(8) A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a gyermekek életének, testi és lelki 
épségének megóvása érdekében biztosítani kell a sztrájkot megelőzően fennállt körülmények 
között és helyszínen a szakmai szabályoknak megfelelő, változatlan személyek által nyújtott 
ellátást (ideértve valamennyi foglalkozást, fejlesztést és felzárkóztatást). 

(9) Ha a sztrájk ideje alatt jogszabályon alapuló rendszeres fogászati, szemészeti vagy 
általános szűrővizsgálat esedékes, azon a gyermekek, tanulók részvételét biztosítani kell.” 

 
Az itt felsorolt feltételeken kívül semmilyen más, egyéb feltételt a sztrájk során nem kell 
betartani, így többek között azt sem kell senkinek előre meghatároznia – eldöntenie – részt 
kíván-e venni a sztrájkban vagy sem.  
 
2.  
 
A munkáltatói utasítások azt a látszatot keltik, mintha a sztrájkban való részvétel valamiféle 
előzetes regisztrációhoz, bejelentéshez, sőt valamiféle sztrájkolni akaró és a munkáltató 
konszenzusához (!) lenne kötve.  
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Ezzel szemben a sztrájk egy olyan alapjog, amelynek gyakorlása a munkavállalók – jelen 
esetben a pedagógusok, nevelő-oktató munkát segítők, oktatók, stb. – saját belső 
meggyőződéséből fakad, ami egyértelműen következik a Sztrájk tv. 1. § (2) bekezdéséből, 
mely szerint: 
 

„A sztrájkban való részvétel önkéntes, az abban való részvételre, illetve az attól való 
tartózkodásra senki nem kényszeríthető. A jogszerű sztrájkban résztvevő dolgozókkal 
szemben a munkabeszüntetés befejezését célzó kényszerítő eszközökkel nem lehet fellépni.” 

 

Sokan nem gondolnak rá, de a sztrájktól való tartózkodásra kényszerítés bűncselekményt is 
megvalósíthat, figyelemmel a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi c. törvény 195. § 
törvényi tényállására. Eszerint: „Aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, 
hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel jelentős érdeksérelmet okoz, ha más 
bűncselekmény nem valósul meg, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.” 

 

3.  

 

Az idézett Sztrájk tv. 1. § (2) bekezdéséből az is következik, hogy a sztrájkban részt vevő 
munkavállaló szabadon eldöntheti, mennyi ideig sztrájkol. Azt is megteheti, hogy egy ideig 
sztrájkol, utána nem, majd újra sztrájkolni kezd. Egyetlen egy kötelessége ebben a körben, 
hogy erről a munkáltatót tájékoztatnia kell.  

 

A sztrájkban részt vevő munkavállaló kizárólag az általa végzett sztrájk időtartamára nem 
jogosult munkabérre a Sztrájk tv. 6. § (3) bek. alapján, mely szerint: „A sztrájk miatt kiesett 
munkaidőre - eltérő megállapodás hiányában - a dolgozót díjazás és a munkavégzés alapján 
járó egyéb juttatás nem illeti meg.” 

 

Ebből az is következik, hogy ha egy általános munkarendben foglalkoztatott munkavállaló  
egy sztrájkkal érintett munkanapon 4 órát sztrájkol, akkor csak erre a 4 órára nem jár neki 
munkabér, de egyébként ugyanerre a munkanapra a további 4 órára eső munkabérre jogosult. 
Az ezzel ellentétes munkáltatói „tájékoztatók” a Sztrájk tv. 6. § (3) bekezdésébe és a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 161. § (1) bekezdésébe ütköznek. Utóbbi 
rendelkezés határozza meg. hogy mely esetekben lehet a munkabérből levonni.  

 

4.  

 

Szintén megtévesztő tájékoztatást kapott sok pedagógus arról, hogy sztrájkban való részvétel 
esetén mi történik a társadalombiztosítási jogviszonyával.  

 

A társadalombiztosítás ellátásairól szóló 2019. évi CXXII. tv. értelmében: 
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16. § Szünetel a biztosítás 

a) a fizetés nélküli szabadság ideje alatt, kivéve, ha 

aa) a fizetés nélküli szabadság idejére csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj, 
gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás vagy gyermeknevelési támogatás 
kerül folyósításra, vagy 

ab) a fizetés nélküli szabadságot tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 
veszik igénybe, 

ac) azt önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítése céljából veszik igénybe, 

b) az igazolatlan távollét időtartama alatt, 

c) a munkavégzési (szolgálatteljesítési) kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt, kivéve, ha a 
munkavégzés alóli mentesítés idejére a munkaviszonyra vonatkozó szabály szerint 
átlagkereset jár, vagy munkabér (illetmény), átlagkereset (távolléti díj), táppénzfizetés történt, 

 

A sztrájkban való részvétel a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítésnek minősül az Mt. 
55. § (1) bek. l) pontja alapján, hiszen munkaviszonyra vonatkozó szabály, a Sztrájk tv. 
alapján nem kerül sor munkavégzésre.  

 

Teljesen egyértelmű, hogy csak és kizárólag a ténylegesen sztrájkkal töltött idő alatt szünetel 
a társadalombiztosítás, így a fenti példával élve egy 8 órás napi munkaidő esetében 4 óra 
sztrájk időtartama mindösszesen 4 óra időtartamban eredményezi a biztosítás szünetelését, és 
ha a munkavállaló nem teljes napra ellátatlan, nem kell a NAV-nál eljárnia a biztosítási 
jogviszony helyreállítása érdekében.  

  
Budapest, 2022. március 12. 

 

        Tisztelettel: 

        Dr. Nyitrai Károly 

                   ügyvéd 




