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1. Balatoni Hajózás Zrt. 4

munkavállalója
Dél-Dunántúli Regionális
Nyugdíjbiztosítási Igazgató-
ság

Korkedvezményre jogosító
munkakörben eltöltött idő
elismerése;
4 munkavállaló egy eljárásban
közigazgatási határozat felül-
vizsgálata iránt indította a pert.

A munkaügyi bíróság új eljárásra
kötelezte a nyugdíjbiztosítási igaz-
gatóság, mert nem találta bizonyí-
tottnak az elutasítását korkedvez-
ményre jogosító időnek.
Időközben a nyugdíjbiztosító
igazgatóság ismételten első fokon
elutasította a korkedvezményre
jogosító idő elismerését.

Kettős beosztásban (pl. mellette hajóparancs-
noki, kormányosi) látták el korkedvezményre
jogosító hajógépészi feladatukat a munkaválla-
lók, és emiatt az alperes nem ismeri el, mert
véleménye szerint nem töltötték munkaidejük
100%-át a korkedvezményre jogosító munka-
körben. Felperesek szerint feladataik nem
választhatóak szét, arról nem is beszélve, hogy
a második beosztásban is munkavégzésük
helye a hajó gépüzeme, amely meleg üzem.

2. Benke Erika Michelin Hungária Abroncs-
gyártó Kft. munkáltató

üzemi balesetből vagy foglal-
kozási megbetegedésből eredő
állapotromlás miatti kárigény

A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság
2010. októbere óta, amikor az első
tárgyaláson a felperesi képviselőt
kötelezte képviseleti joga bizonyí-
tására, nem tűzött ki új tárgyalási
napot. Azóta az alperes a felperes
munkaviszonyát is megszüntette.

2004-ben baleset érte a munkahelyén, melyért
a munkáltató nem ismerte el felelősségét,
azóta állapotrosszabbodása van a munkavég-
zési körülményei miatt (napi 5-6 órát utazik,
végleges munkaképesség-csökkenést okozó
térdsérüléssel). A munkabére az üzemi balese-
te előtt betöltött munkakörben elért jövede-
lem kb. 70%-át sem éri el. Foglalkozási meg-
betegedésként kívánjuk a 2004-es sérülését
minősíteni, ennek alapján kártérítésre kötelez-
ni az alperest.

3. Hankook Tire Magyaror-
szág Kft.

VDSZ Dunaújvárosi
Gumigyártók Szakszervezete

megállapítási kereset aziránt,
hogy a munkavégzési kötele-
zettsége alól felmentett mun-
kavállaló, aki egyben választott
szakszervezeti tisztségviselő
belépését a munkáltató telep-
helyére az Mt. 19/A. § szabá-
lyozza, vagyis előzetesen be
kell jelenteni a munkáltatónak.

A Székesfehérvári Munkaügyi
Bíróság 2010. március 23-án ki-
mondta, hogy a felmentett mun-
kavállaló is munkavállalója a felpe-
resnek, és az Mt. 19/A. azokra a
személyekre vonatkozik, akik nem
állnak munkaviszonyban a mun-
káltatóval, viszont a szakszervezet
képviseletében beléphetnek a
munkáltató telephelyére, ha a
munkáltatónál legalább egy mun-
kavállaló tagja a szakszervezetnek,
és a belépést előzetesen bejelentet-
ték a munkáltatónak.

A felperes az ítélet ellen fellebbezett, és a II.
fokú bíróság is kimondta ítéletében azt, hogy
az Mt. 19/A. alapján be kell engedni a tiszt-
ségviselőt.
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4. Kristóf Eszter VDSZ Totál Hungária Kft.
Szakszervezeti Alapszervezet

Taggyűlési határozat bírósági
felülvizsgálata

A Pest Megyei Bíróság 2010. már-
cius 12-én megsemmisítette Kris-
tóf Eszter szakszervezeti titkár
leváltását kimondó taggyűlési
határozatot. A taggyűlés nem
alapszabályszerűen került összehí-
vásra, így az általa hozott határozat
érvénytelen. Másodfokon a Fővá-
rosi Ítélőtábla új eljárásra utasítot-
ta az első fokot, mivel ügygond-
nok kirendelésének lett volna a
helye, a szakszervezet és a titkára
közötti vitában.

2011. tavaszán a Pest Megyei Bíróság kimond-
ta, hogy alapszabályellenesen került összehí-
vásra a taggyűlés, és így a leváltás jogellenes.

5. Kristóf Eszter Totál Hungária Kft. munkaviszony jogellenes meg-
szüntetése miatt

A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság
elhalasztotta a tárgyalást addig,
amíg jogerősen eldől a titkár és a
szakszervezet közötti vita, amely
annak érdekében indult, hogy a
taggyűlés titkárt leváltó határozata
megfelel-e az alapszabálynak.

Az alperes 2009. december 9-én megszüntette
a felperes szakszervezeti titkát munkaviszo-
nyát, és nem kérte ki a felettes szakszervezet
hozzájárulását abban bízva, hogy a szakszer-
vezet által, az ő sugalmazására szabályszerűen
váltotta le a felperest a titkári tisztségéből.

6. A MOTIM Kádkő Kft. 6
volt munkavállalója

MOTIM Kádkő Kft. munkaviszony jogellenes meg-
szüntetése miatt

A Győri Munkaügyi Bíróság 2011.
február 17-én tartotta az első
tárgyalást, az alperesnek bizonyí-
tani kell, hogy a munkarend-
változtatás gazdasági szükségsze-
rűség volt, a felperesnek pedig azt,
hogy az alperes a felperesek mun-
kaviszonyát szakszervezeti hova-
tartozásuk miatt szüntette meg.

Az alperes a munkaszerződés-módosítás alá
nem írása miatt szüntette meg a felperesek
munkaviszonyát rendes felmondással, nem
pedig arra való hivatkozással, hogy a munka-
szerződés-módosítással megszüntetni kívánt
megszakítás nélküli munkarend fönntartása a
munkaszerződés-módosítást alá nem író
munkavállalók részére a munkáltatónak súlyos
hátrányt jelentene.

7. Shell Gas 4 volt munka-
vállalója

Shell Gas Hungary Zrt.
Gáztrans Hungária Kft.

Munkaviszony jogellenes meg-
szüntetése miatt.

A Székesfehérvári Munkaügyi
Bíróság 2010. március 23-án ítéle-
tében kimondta, hogy nem volt
munkajogi jogutódlás a két mun-
káltató között, így a felperesek
munkaviszonya jogellenesen szűnt
meg. A Fejér Megyei Bíróság ezzel
éppen ellentétes álláspontra he-
lyezkedett 2010. szeptemberében.

A felperesek ügyvéd igénybevételével megtá-
madták az ítéletet a Legfelsőbb Bíróság előtt.
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8. Budai Imréné Plazmaferezis Kft. Munkaviszony jogellenes meg-
szüntetése

A Debreceni Munkaügyi Bíróság
megtartotta az első tárgyalást
2011. április 7-én, tanúkihallgatás-
ok 2011. július 7-én lesznek.

A munkáltató a felperes magatartására alapoz-
ta a munkáltatói rendes felmondást, de a
felperes viselkedése nem adott erre alapot.
További probléma, hogy a munkáltatói rendes
felmondás csak szóban hangzott el, írásban 10
nappal később postázta ki a munkáltató.

9. Mosonmagyaróvári
Vegyipari Dolgozók
Szakszervezete

OMMF A szakszervezet választott
tisztségviselőjének a munkálta-
tó területére való be nem en-
gedése

A Győri Munkaügyi Bíróság előtt
közigazgatási határozat felülvizs-
gálata iránt pert indítottunk.

Az OMMF 2011. márciusában jogerősen
elutasította a szakszervezet kérelmét, hogy
beléphessen a gyár területére azzal a hivatko-
zással, hogy a MOTIM Zrt-nél nincs tag. A
szakszervezetnek valóban nincs tagja a mun-
káltatónál, de a munkáltató területén lévő
többi munkáltatónál van, de a bejárási enge-
délyt a tulajdonos munkáltató nem adja meg.


