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Fenti számra hivatkozással alulírott
felperes a

aiperes ellen
társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata iránt indított per kapcsán a
Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.M.433/2013/4. számú jogerős

. ítélete vonatkozásában a törvényes határidőn belül az alábbi

alkotmányjogi panaszt

terjesztem elő:

A Kft.-ben ~olgoztam
1984.08.15-tőI1998. február 05-ig.

Munkaköröm megnevezése olajállomás-kezelő volt, de rendszeresen olyan munkát
végeztettek velem, amely a munkaköri leírásomban nem szerepelt, mint például
fűkaszálás, kézi erővel olajos hordók kiborítása.

Később tudtam meg, hogy azok a tartálykocsi k, ahonnan le kellett fejtenünk
munkatársaimmal az olajat, sugárszennyezett fűtőolajat tartalmaztak nagy
mennyiségben.

Ezt az erőműben eltitkolták előlünk.

Viszont amikor szinte egymás után hunytak el munkatársaim, gyanút fogtam,
hogy a volt munkahelyemen valamilyen súlyos szabálytalanság történhetett, és
bevizsgáltattam 2 liter sugárszennyezett, nehéz ként tartalmazó fűtőolajat.

A vizsgálat az én álláspontomat igazolta, tekintettel arra, hogy kimutatta a
mintában a sugárszennyezettséget.
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Tudomásom van arról, hogy Csernobilból szállították be a Erőműbe a
fűtőolajat , amelyet az ott található kazánok fűtésére, végső soron

Város fűtésére, továbbá a en található gyárak
gőztermelésére, de legfőképpen háztartási meleg víz előállításához használtak
fel.

Az üzemi balesetem következtében számtalan megbetegedésem alakult ki,
amelyek közül kiemelést érdemel a giclukómásszembetegségem, amely maradandó
fogyatékosságot eredményezett esetemben.

Sérelmezem azt, hogy az eljáró bír'óság ügyemben alkalmazta a megváltozott
munkaképességű személyek ellótósailrói és egyes törvények módosításáról szóió
2011. évi CXCI. törvény 2. s-ának (1) bekezdését, amelynek a jogerős ítélet
meghozatalakor hatályos rendelkezése azt mondta ki, hogyamegváltozott
munkaképességű személyek ellátásair'a jogosult az, akinek az egészségi állapota a
rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 ~o-os vagy kisebb mértékű
(a továbbiakban: megváltozott munkaképességű személy), és aki a kérelem
benyújtását megelőző öt éven belül legalább 1095 napon át a Tbj. 5. s-a szerinti
biztosított volt, kereső tevékenységet nem végez és rendszeres pénzellátásban
nem részesül.

Álláspontom szerint ez a jogszabályi rendelkezés Alaptörvény-ellenes, sérti az
Alaptörvény Szabadság és Felelősség aldmű részének II. cikkét , amely kimondja,
hogy az emberi méltóság sérthetetlen, továbbá álláspontom szerint sérti az
Alaptörvény ugyanezen része XII. cikk (1) bekezdését, tekintettel arra, hogy
amióta üzemi balesetet szenvedtem, azóta sehol sem tudtam dolgozni, sehova
sem vettek fel, hiába jelentkeztem számtalanszor munkára.

A hivatkozott jogszabályi rendelkezés sérti továbbá a XV. cikk (1) bekezdését,
tekintettel arra, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő.

Ennek ellenére indokolatlan és egyoldalú megkülönböztetést tett a jogalkotó,
amikor a fentebb hivatkozott, sérelmezett jogszabályi rendelkezést megalkotta,
amelyet a jogalkalmazó bíróságnak alkalmaznia kellett, és ez vezetett a jogerős
ítélet értelmében ahhoz, hogy pervesztes lettem a perben.

Sérti továbbá az Alaptörvény ugyanezen része XIX. cikkének (1) és (2)
bekezdését, amelyek kimondják:

(1) Magyarország arra töreks:zik, hogy minden állampolgárának szociális
biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, fogyatékosság, özvegység,
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árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar
.,.', 7. állampolgár törvényben meghatározott támogCl!ásra jogosult. ,i, ." .,' ,:,,> . ~,...;;..>' .

(2) Magyarország Q szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más
rászorulók esetében a szociális intézmények és intézkedések rendszerével
valósítja meg.

". Sérti továbbá az Alqptörvény hivatkozott rész~nek XX., cikkének (1).
bekezdésével biztosított, a testi és lelki egészséghez fűződő jogomat is,
tekintettel arra, hogya szinte két évtizede tartó küzdelmem a munkáért
természetszerűen felőrölte egészségemet, amelyet ignoráini látszik a
sérelmezett jogszabályi rendelkezés.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy szíveskedjen
alkotmányjogi panaszomnak helyt adni, és a sérelmezett jogszabályi
rendelkezést megsemmisíteni.

Debrecen, 2014. január 23.

Tisztelettel:
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