
TILTAKOZÁS 

 

A Vasas Szakszervezeti Szövetség ismételten határozottan tiltakozik a Magyar Suzuki Zrt. törvénysértő 

magatartása ellen, amellyel a szakszervezet tevékenységét gátolja.  

2019. október 3-án a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnökét és a Magyar Szuzuki Zrt.-nél működő Vasas 

alapszervezet titkárát ismét nem engedték be a Suzuki gyárba. Tették ezt annak ellenére, hogy a gyárba 

történő belépési szándékukat előre, levélben jeleztük, megjelölve a belépni kívánó személyeket és a 

belépés időpontját, ezzel is mutatva, részünkről továbbra is teljesül az együttműködési kötelezettség. Erre a 

levélre válaszul a cég képviselője jelezte, a képviselőinket nem fogják beengedni. Ezzel a munka 

törvénykönyve 275. §-át („A szakszervezet képviseletében eljáró, munkaviszonyban nem álló személy, ha a 

szakszervezetnek a munkáltatóval munkaviszonyban álló tagja van, a munkáltató területére beléphet. A 

belépés és a munkahelyen való tartózkodás során a munkáltató működési rendjére vonatkozó szabályokat 

meg kell tartani.”) a Magyar Suzuki Zrt. újra megsértette. A törvény ugyanis egyértelműen fogalmaz: még 

ha a munkáltató (jogellenesen) nem is ismeri el az alapszervezet létezését, a képviselőjét köteles 

beengedni, tekintettel arra, hogy a munkáltatónál a Vasas Szakszervezeti Szövetségnek tagja van.  

A Magyar Suzuki Zrt. nem tiszteli az embereket, a magyar társadalmat, amikor a dolgozók akaratából 

működő alapszervezet számára a számos nemzetközi és hazai jogszabályban előírt működési feltételeket 

nem biztosítja. 

Követeljük, hogy a Magyar Suzuki Zrt. tartsa be Magyarország minden törvényét, ideértve a munkavállalók 

és a szakszervezetek jogait meghatározó Alaptörvényt és a munka törvénykönyvét is! Ismételten felhívjuk a 

Magyar Suzuki Zrt. vezetőinek figyelmét, nincsenek abban a helyzetben, hogy jogkövető magatartásukat 

olyan követelésektől tegyék függővé, amelyek önmagukban nélkülöznek mindenféle jogalapot. A vállalat 

jelenleg Alapszabályunk és az alakuló ülés jegyzőkönyvének megküldését követeli. Az Alapszabály mindenki 

számára elérhető - de természetesen elküldésre is került -, az alakuló ülés jegyzőkönyve pedig olyan 

adatokat tartalmaz, amelyeket nem adhat ki az adatkezelő – jelen esetben a Vasas – mert a törvény 

különleges személyes adatnak minősíti a szakszervezeti tagságot. Nemcsak tagjaink bizalmát árulnánk el, de 

bűncselekményt is elkövetnénk, ha átadnánk a kért dokumentumot a nevekkel együtt! A Vasas már minden 

törvényes kötelezettségének eleget tett, sőt jóhiszeműségét és együttműködését is bizonyította, de a 

jogszabályokat mi be fogjuk tartani, tagjainkat meg fogjuk védeni! 

A munka törvénykönyve nem ajánlás! Kötelezően betartandó törvény mindenki, még a Magyar Suzuki Zrt. 

számára is! 

A Vasas Szakszervezeti Szövetség az illetékes bírósághoz fordul a törvénysértés megállapítása iránti 

kérelemmel. Már folyik egy per a cég ellen, ahol annak kimondását kértük, hogy a helyi alapszervezet 

titkárát jogellenesen bocsátották el, most egy újabb ügyet indítunk el. Nem mondunk le az ott dolgozók 

érdekeinek képviseletéről, amelyre ők kértek fel minket. Bízunk abban, hogy a Magyar Suzuki Zrt. is 

mielőbb felismeri, a dolgozók elégedettsége, jó munkakörülményei az ő érdekük is.  
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