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A  Fővárosi  Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bíróság  a  Dr.  Latorcai  Csaba  közigazgatási
államtitkár által képviselt Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u.
3.)  kérelmezőnek  a dr. Nyitrai Károly ügyvéd (1055 Budapest, Kossuth L. tér 16-17.) álta
képviselt  Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (1085 Budapest, Somogyi B. u. 20.
fszt.3.)  kérelmezettel szemben szolidarítási  sztrájk  jogellenessége  és  a  még  elégséges
szolgáltatás megállapítása iránt indított nem peres eljárásában a bíróság meghozta az alábbi 

V É G Z É S T

A bíróság a nem peres eljárást hivatalból megszünteti.

A végzés ellen a felperes részéről a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül fellebbezésnek
van helye,  melyet  a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen bíróságon lehet  elektronikus
úton vagy a nem elektronikusan kapcsolatot  tartó  fellebbező felperes esetén papír alapon 3
példányban benyújtani.

A másodfokú eljárásban a jogi képviselet  a  felperes  számára kötelező,  ezért  a  fellebbezést
benyújtó  felperesnek jogi képviselőt  szükséges meghatalmaznia.  Ha a fellebbezést  benyújtó
felperes  jogi  képviselővel  nem  rendelkezik,  a  fellebbezést  a  bíróság  hiánypótlási  felhívás
kiadása  nélkül  visszautasítja.  A fellebbezést  benyújtó  felperes  pártfogó  ügyvédi  képviselet
biztosítása iránti esetleges kérelmét a jogi segítségnyújtó szolgálatnál terjesztheti elő.

I  N  D  O  K  O  L  Á  S

A kérelmező 2019. március 14. napján kérelmet nyújtott be a kérelmezettel szemben, amelyben
a 2019. március 14.  napjára,  a Magyar Köztisztviselők,  Közalkalmazottak és Közszolgálati
Dolgozók  Szakszervezete  (MKKSZ)  által  meghirdetett  országos  sztrájkhoz  csatlakozó
kérelmezetti szolidarítási sztrájk jogellenessége és a még elégséges szolgáltatás megállapítását
kérte. Indokolásul előadta, hogy a kérelmezett valójában nem szolidarítási sztrájkot hirdetett,
hanem saját sztrájkkövetelései vonatkozásában kívánt nyomást gyakorolni a kérelmezőre. 

A kérelmezett  védiratában elsődleges a kérelem elutasítását kérte figyelemmel arra, hogy az
nem felel meg a Pp.keresetlevéllel szemben támasztott követelményeinek. Másodlagosan azon
okból  kérte  a  kérelmet  visszautasítani,  mivel  a  kérelmező  a  kérelem előterjesztésére  nem
jogosult, ezen jogát semmilyen módon nem valószínűsítette. Ezeken túlmenően érdemben is
kérte a kérelem elutasítását.  

A bírósági nem peres eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nem
peres eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény 1. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó, a
Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 240. § (1) bekezdés a) pontja
szerint a bíróság az eljárást hivatalból megszünteti, ha a keresetlevelet már a Pp. 176. § (1)
bekezdés a)-i) pontja alapján vissza kellett volna utasítani.

Az előterjesztett iratokból a bíróság megállapította, hogy a kérelem hiányosan tartalmazza a



Pp. 170. §-a szerinti, a kérelmező azonosító adatait, a bíróság hatáskörét és illetékességét, továbbá a
kérelmező perbeli jogképességét megalapozó tényeket és jogszabályi rendelkezéseket. A kérelmező
nem nyilatkozott az érvényesíteni kívánt jog, a tényállítás és a kereseti kérelem közötti összefüggés
körében, valamint a kérelem nem tartalmazza az ezek közötti összefüggés levezetésére vonatkozó
jogi érvelést sem, amelyből valószínűsítette volna a kérelmező azon jogát, amely alapján a kérelmet a
Sztrájktv. 5. § (1) bekezdése értelmében előterjesztheti.

Ezért  a  bíróság  a  rendelkező  részben  foglaltak  szerint  határozott  és  az  eljárás  hivatalból
megszüntette. 

Figyelemmel arra, hogy a kérelem visszautasításának lett volna helye, ezért a bíróság érdemben nem
vizsgálta az abban foglaltakat.

A bíróság  a  Pp.  243.  §-a  alapján  tájékoztatja  a  kérelmezőt,  hogy  a  kérelem előterjesztésének
joghatásai fennmaradnak, ha a kérelmező a megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől számított
harminc nap alatt a kérelmet szabályszerűen – a már megfelelően becsatolt mellékletek kivételével –
újra előterjeszti, vagy igényét egyéb úton szabályszerűen érvényesíti. A határidő elmulasztása esetén
igazolásnak nincs helye. 

A végzés elleni fellebbezési jog a Pp. 240. § (6) bekezdésén alapul.

Budapest, 2019. március 25.

dr. Sívó-Darás Orsolya s.k.
bíró
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