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Az állam (vagy a jog) felfogása szerint 
a sztrájkjog egyáltalán nem engedi meg 
a munkásoknak erőszak alkalmazását, 
hanem arra ad nekik jogot, hogy kivonják 
magukat alóla, ha a munkaadó közvetett 
módon erőszakot alkalmazna, és természe-
tesen előfordulhatnak néha olyan esetek, 
amikor a sztrájk tényleg megfelel ennek 
a felfogásnak, és csak a munkaadótól való 
„elfordulást” vagy „elidegenedést” juttatja 
kifejezésre. De a cselekvés véghezvitelének 
ilyen megtagadásában elkerülhetetlenül 
megjelenik – a zsarolás formájában – az 
erőszak mozzanata, ha bizonyos feltételek 

teljesítése esetén, melyeknek egyáltalán 
nincs köze a kérdéses tevékenységhez, 
vagy amelyek csak külső vonatkozásban 
módosítják azt, a munkások elvileg készek 
újból, éppúgy, mint korábban, folytatni a 
felfüggesztett tevékenységet. És ebben az 
értelemben jelenti – a munkásság felfogása 
szerint, s ez ellentétes az államéval – 
a sztrájkjog azt a jogot, hogy erőszakot 
alkalmazzanak bizonyok célok érdekében. 
Teljes éleséggel megmutatkozik a kétféle 
felfogása közti ellentét a forradalmi 
általános sztrájk kérdésében. A munkás-
ság ilyen esetben mindig a sztrájkjogra 
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hivatkozik, az állam viszont visszaélésnek 
nevezi ezt, mondván, hogy nem lehet „így” 
értelmezni a sztrájkjogot, s ezért különle-
ges rendszabályokat foganatosít. Hiszen az 
állam joggal jelenti ki, hogy törvényellenes 
egyidejűleg minden üzemben sztrájkolni, 
mivel nem forog fönn valamennyiben az 
a sajátos ok, amelyet a törvényhozó feltétel-
ként megszabott. Az értelmezés különbsége 
a jogi helyzetben rejlő tárgyi ellentmondást 
juttatja kifejezésre: az állam elismer egy 
olyan erőhatalmat, melynek céljait mint 
természeti célokat némelykor közöm-
bösnek, de súlyos esetben (a forradalmi 
általános sztrájk esetében) ellenségesnek 
tartja. Egy megatartást, bizonyos feltételek 
fennforgása esetén, még akkor is erőszakos 
jellegűnek kell tekintenünk – bármennyire 
paradoxnak látszik ez első pillantásra –, 
ha valamilyen jog gyakorlásaként fejtik ki. 

Az ilyen magatartást, amennyiben aktív, 
erőszaknak nevezhetjük, ha kifejtése jogos, 
de avégett történik, hogy megdöntsék a 
jogrendet, amely jogossá teszi; amennyi-
ben passzív, akkor is éppígy erőszaknak 
nevezhető, ha a fentebb kifejtett zsarolásról 
van szó. Ezért az, hogy a jog a sztrájko-
lókkal mint valamierőszakcselekmény 
elkövetőivel szemben erőszakosan lép 

föl, csak a jogi helyzetben rejlő tárgyi 
ellentmondásról tanúskodik, nem pedig 
logikai ellentmondásról magában a jogban. 
Mert a sztrájkban az állam az erőszaknak 
éppen attól a funkciójától fél, az összes 
többinél jobban, amelyiknek feltárására – 
miként ezt célul tűztük magunk elé a jelen 
tanulmányban – az egyedüli biztos alappal 
szolgál az erőszak kritikájához. Ha ugyanis 
az erőszak valóban az volna, aminek lát-
szik: puszta eszköz közvetlenül biztosítani 
valami tetszőleges dolgot, amelyre 
épp törekszenek, akkor csak bitorló 
hatalomként tudná célját betölteni. Telje-
sen alkalmatlan volna arra, hogy aránylag 
tartósan megalapozzon vagy módosítson 
viszonyokat. A sztrájk azonban azt mutatja, 
hogy alkalmas rá; képes jogviszonyokat 
megalapozni és módosítani, még akkor is, 
ha ezt – esetleg – nagyon igazságtalannak 
érezzük. 

mERT A SZTRÁJKBAN AZ ÁLLAm AZ 
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A fuNKcIÓJÁTÓL féL, AZ öSSZES 

TöBBINéL JOBBAN, AmELyIKNEK 

fELTÁRÁSÁRA AZ EgyEdüLI BIZTOS 

ALAppAL SZOLgÁL AZ ERŐSZAK 

KRITIKÁJÁhOZ.

SZIKRA ZINE 54 SZIKRA ZINE  



A tanárok lázadása és sztrájkra évek óta a legfontosabb, leg-
átfogóbb érdekvédelmi törekvés hazánkban. A tanártársada-
lom végre azt mondta: 

Elég! Elég a több évtizedes kizsákmányolásból.

A pedagógusok nem csak magukért állnak ki: az egyre csak 
terebélyesedő tanárhiány lassan végleg kezdi ellehetetlení-
teni a közoktatást. A bérrendezés elmaradása mellett – ami 
a tanárhiány legfőbb oka – általánosak az oktatás rendszer-
szintű problémái: a gyerekek túlterheltek, tananyag csak el-
vétve tartalmaz valós tudást, az épületnek az összeomlás 
szélén vannak, a tanárok autonómiája pedig a földbe van 
tiporva. A 2016-os kockásinges tanártüntetések és munka-
beszüntetés nagyon hasonlít a jelenlegi helyzethez, akkor 
nem sikerült eredményt elérni: a kormány sikeresen szabo-
tálta a pedagógusokat, a közoktatás pedig azóta is csak 
tovább rohadt. Ma egy sokkal rosszabb helyzetben, sokkal 
jobban kétségbeesve kérik a tanárok, hogy legyen válto-
zás. Így 2022-ben a közoktatás kapcsán egy kérdés maradt: 

„Holnap ki fog tanítani?”

A szakszervezetek hiába tárgyaltak a kormánnyal, süket fülek-
re leltek, így január végén figyelmeztető sztrájkot szerveztek.  
Ugyan sok szervezet, politikus és civil vállalt szolidaritást a 
résztvevőkkel, a kormány támadásként tekint az összes érdek-
védelmi kísérletre, és minden lehetséges eszközzel próbálja 
megakadályozni őket. A járványhelyzetet kihasználva február-
ban (a nyitás kellős közepén) még rendeletet is hoztak, amely 
gyakorlatilag ellehetetleníti a sztrájkot, hisz abszurd módon 
előírja, hogy aközben is dolgozzanak a tanárok. Ám ez csak olaj 
volt a tűzre: polgári engedetlenségi hullám indult, melynek jel-
szava: „a sztrájk alapjog!”. A márciusra hirdetetett sztrájkot 
pedig ilyen feltételek mellett is megtartják a szakszervezetek.
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ezúttal a tanárok kiállása gátat szab-
hat az önkénynek – és ez a legfonto-
sabb lecke, amit valaha tanítottak ne-
künk pedagógusaink.  

Habár a „polgári” kormány kategorikusan ellenséges 
mindennel, aminek köze van a dolgozói önrendelke-
zéshez vagy az érdekvédelemhez, 
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Egy sztrájk természetrajza

2021-ben Magyarországon, 
egy világjárvány közepén 
egyedülállónak számító sztrájk 
zajlott le a makói gumigyárban. 
A munkaleállás okai nemcsak 
a pandémiában gyökereznek, 
egészen a 2008-as gazdasági 
válságig nyúlnak vissza. A 
makói sztrájk története tehát 
több mint egy évtizedet ölel fel, 
és rajta keresztül fény vetül az 
autóipar általános válságára, a 
szakszervezeti világ viszályaira 
és a kormány járványkezelésére, 

illetve annak visszásságaira is. 
Az idei történések előképeként 
tehát felsejlenek a 2008-2009-es 
makói események, amelyek mély 
nyomot hagytak a Continental 
munkavállalóiban. A legtöbb 
elbocsátott dolgozó, akit volt 
alkalmunk kérdezni erről az 
időszakról, elevenen emlékezett 
ezekre az évekre. 2008 őszén 
a gazdasági világválságra és a 
megrendelések csökkenésére 
hivatkozva a makói gumigyár 
informális megállapodást kötött

Nagyon sokan féltették a munkahelyüket, 
mégis eljött az a pont 

a munkavállalókkal. A cég 
azt ígérte, hogy a csökkenő 
termelékenység ellenére nem 
lesznek tömeges elbocsátások, 
ha a munkások csökkentett 
bérért dolgoznak, és állásidő 
alatt lemondanak az őket 
megillető alapbérről. Az 
állásidő alatt a le nem dolgozott 
munkaórákat „időbankba” 
helyezték, hogy azokat később is 
ledolgoztathassák, és „önkéntes” 
alapon fizetetlen szabadságot 
is kivetettek a dolgozókkal. Az 

azóta önálló entitásként megszűnt 
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi 
Főfelügyelőség (OMMF) 2009-ben  a 
fenti eljárást jogellenesnek találta, és 
három és félmillió (!) forintra bírságolta 
a céget. A hatóság döntése így szól erről:

„… a társaság, mint foglalkoztató 
többféle módon igyekszik 
elkerülni az állásidő megfizetését, 
nevezetesen fizetés nélküli szabadság 
engedélyezésével, szabadság 
kiadásával, az úgynevezett időbankba 
(munkaidőkeretbe) jegyzett később 
ledolgozandó mínusz órákkal.”

Röviden és tömören, a munkáltató 
választás elé állította a dolgozókat: 
vagy elfogadjátok a rosszabb 
munkafeltételeket, vagy elbocsátunk 
benneteket. A 2008-as események 
nagyfokú hasonlóságot mutatnak a 
gyár 2020-as évével. Ahogy akkor, úgy 
tavaly is egy külső, globális fejlemény 
adta meg a kezdőlökést: februárban 
megérkezett Európába a koronavírus-
járvány, három hétre leállt a gyár. Nem 
csak a járványvédelmi intézkedések 
és az egészségügyi bizonytalanság 
hátráltatták a munkavégzést, hanem 
az is, hogy a gazdasági sokk hatására 
bezuhant a megrendelések száma.

A Continental ezúttal sem szeretett 
volna állásidő alatt teljes alapbért 
fizetni, ezért 75%-os alapbér kifizetését 
ajánlotta a szakszervezeteknek.
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Pedig állásidőért egyébként is ritkán 
fizettek, helyette a le nem dolgozott 
órákat megint csak munkaidőkeretbe 
számolták, és kényszerszabadságra 
küldték a dolgozókat. A munkáltató 
tehát ismételten egy olyan alkura 
törekedett, amelyben a munkavállalók 
„önként” lemondanak jogaikról a 
„munkahelyek megvédéséért” cserébe. 
Erre válaszul az első sztrájkbizottságot 
2020 októberében alapította meg a 
szakszervezet. A makói Continental 
csak a járvány első hulláma alatt 
állt le. Mire ősszel megalakult a 
sztrájkbizottság, a termelés felfutóban 
volt.

„Nem csak most, előtte is nagyon sokan féltették a munkahelyüket. Ennek el-lenére mégis eljött az a pont.” (egy dolgozó)

A szakszervezetek közleményei szerint 
a megnövekedett kereslet és a tavaszi 
elbocsátások miatt munkaerőhiány lépett 
fel a gyárban (déjà vu), és a megmaradt 
dolgozók alig győzték elvégezni a munkát. 
A munkaerőhiányt ellensúlyozandó már 
júniusban is azzal próbálták motiválni a 
dolgozókat, hogy a munkaidőkeretben 
ledolgozott többletórákat havonta fizették 
ki, miközben a „munkahelyvédelem” címszó 
alatt csökkentett alapbér változatlan maradt. 
Októberben a munkáltató már „rendkívüli 
munkavégzési pótlékot” és „elkötelezettségi 
prémiumot” is fizetett. Decemberben 
extra pénzt kaptak azok, akik nem vették 
ki a szabadságukat. Ahogy az egyik 
interjúalanyom fogalmazott, „dolgoztunk, 
mint a hülyék”.

2021. február 16-án zajlott le az első, 
figyelmeztető sztrájk. Nemcsak a sztrájkhoz 
vezető út volt rögös, de maga a sztrájk is. A 
járvány, a munkaerőkölcsönzés intézménye, 
a szakszervezeti szövetséggel való viták 
mind-mind nehezítették a munkavállalók 
önszerveződését. A cégvezetés végső 
igyekezetében megpróbálta visszaültetni a 
szakszervezetet a tárgyalóasztalhoz. Ezzel 
a sztrájk jogellenessé vált volna, hiszen 
az csak addig jogszerű, amíg nem folyik a 
konfliktusos kérdésről tárgyalás.

A 2008-as és 2021-es eseményekben 
közös, hogy mindkét gazdasági 
válsághelyzetben a munkáltató 
mindenáron el akarta kerülni az 
állásidőre járó alapbér kifizetését, 
vagyis a munkások bérén 
igyekezett megspórolni a cég 
bevételcsökkenését. Ám amikor úgy 
látta jobbnak, kész volt tömeges 
elbocsátásokba kezdeni, és súlyos 
összegeket fizetni a végkielégítésekért, 
nem beszélve a sztrájkkal járó óriási 
anyagi károkról.

A Continentalnak tehát 
valószínűleg inkább elvi 
problémája volt azzal, hogy 
el nem végzett munkáért 
fizessen, minthogy gyakorlati 
megfontolásból cselekedett volna 
így. Abban sem volt feltétlenül 
mindig ráció, hogy állásidő helyett 
a munkaidőkeretbe számolták a 
mínuszórákat.

Arra a kérdésre, hogy nem járt-e volna jobban a munkáltató, ha mégis inkább állásidőt fizet, a dolgozók válasza egyhangú volt: „dehogyisnem”.
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