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A rrr/001'94/2020' iigysz6mon ti'1.1watt bir6i kezdem6nyez6ssel kapcsolatban, aP6nziigyminiszt6rium illilsponglra rcagillva az al6bbi amicus curiae-t terjesztem eI6, mint aMiskolci K'zigazgat6sl 6.s-Munkangyr nlrt[sag el6tt folyam atbanlev6 (elenleg felfiiggesztett per)
felperes6nek iogr k6pvisel6je

A Penziigyminiszt6tium 6welfs e a szab\lyozris iellegevel kapcsolatban

A P6nzrigyminiszt6rium szerint a ,,Kiil6nad6 tor6ny 12/8. $ (2) bekezd6se teh6t arc6rrendelkezett, hogy 
" I*.15r. r"b6ly:.:.y.t csak a hat6lybar6p6st kovet6en, hanem az eg6sz 201,s-

cis ad66vre alkalmazri lehet. igy az eliilrilsl2an 6rintett ,ltr..tt.ti rendelkez6s kedvez5bb helyzetbe
hozta az 6rintetteket, mert nemcsak a jog,pzabilly hat6lybaI6p6s6t kovet6 id6szakra vorratkoz6an
csoportos l'tszdnTe'pit6ssel 6rintett mag:fupszemelyek juttatisai mentes iltek az ad6kotelezetts6g
al61' hanem az ad66v eg6.sz6re vonatko:76an. Meglegyz6st 6rderrnel, hogy a k6s6bbiekben aKiilonad6 torv6ny 9. S (3) bekezd6se tovfbb b6vii[ 6i'm6s jogszab6ly szerinti, hasonl6 j.1.g,
elbocs6t6s sor6n teljesitettlifizetlsekre is k[teqesztette a r:aentessZget,,.

,,A P6nztigyminiszt6rium 6lt6spontia szerirtrt, amennyiben az Alkotm6nybir6s6g zz rndtw;nynak
megfelel5 hatarozatothozna, az a gyakotratlban aztjeientern6, hogy a Kiilonad6tf;oerry 1z/8. S e)bekezd6se szerinti 6trneneti 

"z^b6ry 
ht6n,yilban wsszamen6l.g!."r, a kiilonad6 zrapj6v6 v6lnamindazon csoPortos l6tsz6mcsokkent6s kovetkezt6ben m"g"rzrint jogviszonyra tekintettel a

mag6nszem6lyeket megillet6, felmond6si id,,$te i6ro juttat6"s 6s vZgkiel6git6i, amelyet 2015. janafu 1.
6s december 11.kozott fizettek ki.,,

,,A rendelkez''s alkalmaz6sdnak l<tzitLsa 
.a-fentiek alapjiln azt is jelenten6, hogy a beadv;nyban

szerepl5 maglnszeml'Jv atyt krpott v6gkielpgit6s (ame-lyet szint6n csoportos l6[L6mcsokkent6sre
tekintettel fizettek ki) ut6n kiilonad6-fizerp6si koielezetts6get kellenJ teljesiteni. A rendelkez6s
alkaknazilsinak l<tz6tLsa nem hozn6" el6nlyosebb helyzetfe a csoportos l6tsz6mcsokkent6ssel
6rintett mag6nszem6lyekeg hanem osszess6,[6ben kedvez6tlenebb heiyzetet teremtene,,.

A P6nziigyminiszt6rium szerint ,,[(]iem.ele:96. ?, 1s, hogy jogszabiiryil visszamen5regesen
mentesiteni valamennyi csoportos r6tszilr$elpit6ssel 6rintltt map;6nszem6ly 6sz6re juttatott
v6gkiel6git6st 6s felmond6siid6rc i6t6 iuttatilst *y6to, helyzet er| irlhi'an|a loglkot6t. csak on6ll6torv6nyi szab6lyozdssal lehetne tendezti"-ll{eri tekinte;:el arta,hotrrya Kiilonad6 torvenyt 201g.jrilius 26-t6raz orsz6ggyfil6s hat6lyon Hr.nrl.lt.:j3. Megjegye zzrtkaztis,hogy az ad,6jogszab11yok
eset6n gyakod az a met6dut' logy "gy 

k"[o.z 6bb "z;Li;t visszanren6legls hat6llyal az ad66velei6t6l lehet alkaimaznt. Ennet< ot<a u, t.J]sv az ad6k ielent6s rlsz:e - -int uhogy an a vizsg1rt
esetben a maglnszem6lyek ktiionad6ja _ 6veg elsz6moL6si,,.

AJ[6spontom

A felperes k6pvisel6jek6nt hatirozoft ar6lsp:rt:-, hogt 1 
p6nztigyminiszt6rium ilr6spongaetekintetben az 6llam egy6nnel szembeni ,,htgiulmtt" ^riij^,6s cinikuian kozelit a ptobr6m6hoz:ha az Alkotmilnybiros6'gtgazatad a kezdem]6nyez6snek, ,t[or ahelyz'et zz egtszcsoport sz6mankedvez6denebb lesz' E'zen tul ebben az eretben a helyzete:tcsak on6ll6 torv6nyalkot6ssal ]ehetnerendezni.

II.



AlAspontom szer-tflt az Alkotminybr6silgnak az alapjogs6relem meg6liapit6sa eset6n a fenti

szempontiot nem szabad m6degelnie, figyelemmel attau, hogy a P6nziigyminisztlfirm iogosult a

I(orri6nyrrak a megfelel6 torv6nyjzvaslat kidolgoz6s6val a diszkdminici6mentes szab6lyoz6s

benytlltas/draiavaslalottenni, a megfelel6 patlamenti tobbs6ggel pedig a szab6lyoz6s elfogadtathat6'

AmlnnyrberL 
^zt ^z 

6rvet elfogadhat6tak tekinten6 az: -Lkotm6nybu6sdg,lnog1 az alaptorv6ny-

ellenes 
'szabillyt 

az€rt nem semmisiti meg, mert ebben az esetben a jogalkot6 lehet6s6ge alapjhn

ak6r minile n[<t sz6m6ra kedvez6tlenebb helyzet jonne 1l6tte, az megnyitn6 a kaput azel6tt, hogy a

jogalkot6 ilyen helyzetek kialakit6s6val tudjon ren<lszerb en tart^r7 alapjogs6rt6 iogszab6lyi

rendelkez6s6ket.

A p6nztLgyminiszt6rium 6we16se, figyelemmel arta, hogy ^z Alkotm6nybu6s6g esedeges

*"g..*rlrit6 dont6s6t kovet6en kezelni tudja a helyzetet, 6ll6spontom szerint nem vehet5

figy""l"mb,e. A P6nziigyminiszt6dum 6s a jogalkot6 6ppen ezzel a felfogissal megy szembe az

A"lkotn6rryb fu6shg gylkorbthval, 6s teszi az lnntettel<et az illlami cselekv6s targy6v6: ,,ha nem

aldozzrtkbe 6ket, blilldozwnkmindenkit" elv nem lehet a jogilllamalapjz'

Utalok ezzel szemben Kil6nyi G6za voir- alkotm6nl'br6 6l76spon\6n, ami .a hasonld hefirytek

kezel6s6te mutatott t6: ,,Hz izonb^n (az Alkotrninybr6sils komolyan veszi sai6t szetep't a

joglllamisitg l<talakttilsiban 6s fenntarthsilban, ztkkor egyet nem tehet 
- 
hogy sohasem

'61- zz "r, tot. hat1lyi megsemmisit6s jog6val. Ezzel ugyanis - akanta ellen6re - kifeiezetten

osztotozn;, a v6gtehalt6 {^t^tm^t " gyorr=ur rcaliz6hat6 alkotm6nyellenes iog; szab6lyozilsra,

hiszen a 
f 
ogalkot6* ,2"*"k bzmar djo"nn6nek - s6t a jelek szerint mfu tL is iottek -: nem kell

tvfi^fi ^z 
lrt6l?lgos normakontrollt6l, mivel ^z 

Alltotm6nybr6s6g csup6n ex nunc lnat|llyil'

alkalmazzzmegsemmisit6si jogkor 6t, s ez am6t meghozott egyedi dont6seket nem 6tinti' Q1' I1991'

(]fl. 5.) jrB halfuozat, Ki16fr)rt-G 6za alkotm6"ybit6 p6rhuzamos v61em6nye)"

Kil6nyi alkotrn6nyb fi6 6t sz^v^rt effe 
^z 

esetre vetitve: ha az Aikotm6nybfu6s6g soha nem

,"-roirit=ne meg diszkrimina dv szabillytarra hivatko ztissal,hogy annak etedm6nyek6nt a jogalkot6

akxatatcilfugg6en (l) az ltnterJek kedvez6tlenebb hellyzetbe kertiln6nek, akkol a iogalkoto fu!^,^t

r[lotne ("^gy ^kd)'a ieiek szerint 16 is iott), hogy nem kell tartari a megsemmisit6st6l, ha

sz6nd6kosan ilyen helyzetet keletkeztet'

Jelzem ̂ zt 
rs,hogy azAlkotm6nyb n6siggyakodatas ":tTt.^ 

pozitiv diszkrimin6ci6 nem jelenthet'

nem okozhat tiltott diszkdmin6ci6t. A nlg"tt diszklimin6ci6 nem lehet a pozttv diszkrimin6ci6

eszkoze,vag)ns egyesek iog foszt;sz fu6n nJmlehet m6sok sz1mhtatobbletjogokat biztositari'l Hue

tekintettel a p6nziigyminiJt6rium illlaspongav6lem6nyem szerint tarthatzrfan Nem fogadhatjuk ei

jog1ltamban a e6nTtigyminiszt6rium funAi n6,zet6t:,,Egy6rtelmfien kiielenthet6 tov6bb5", hogy a

Aia"ag n&tv6ny6baln tamadott torv6nyi rendeikezlis megsemmisit6se nem. hozn6 kedvez6bb

helyzJtbe 6dntett mag;nszemelyt." A iogalkot6 ugyanis .rendelkezik 
a megfelel6 eszkozold<eI az

alkotm6nyos helyzet helyre1lht;s;r^ - ..J-t"- ..^Ik az Alkotn6nybfu6s6g iogosult, de a jogalkot6

is koteles.

III.
Az alaPiogi 6n'el6sek

A P6nz,tigyminiszt6dum 6rvel6se u alzpiogs6relemmr:l kapcsolatban az al6bb|

,,Egy aclott alarryikore vonatkoz6 ad6kotelezetts6g neg6llapit6s6nak ?'."ITi1'.Lginkibb 
az adott

l"fi"kor teherbfu6 k6pess6ge ielenti. Az ad6logsz:,abAlyokban megjelen5 felt6telrendszerek az

1 26/1993. (IV. 29.) ABhatlrozat Kil6nyi G6za alkotmilnybit6 kirlonv6lem6nye

2



ad6zlany. kore spectalizilLtan jelennek meg, nem mindenkire r6nak azorLos m6tt6kri

kotelezetts6get. Amennyiben elfogadnilnk a beadviny megillTapitds6t, rigy b6rmelyik ad6szab6ly

megalkot6sival, villtoztatas|val az embert rn6lt6s6ghoz val6 jogs6telme, diszkrimin6cr6, 6s a

vagyoni hia6ny okozta lelki jellegfi s6riil6s lenne felt6telezhet6;'

,,I(6rd6sk6nt meriilhetne fel, hogy kor6bbi hedvezm6nyszabilIyok bevezet6se kapcs6n s6rriiltek-e

azoknak az ad6z6knak az .Nlaptorv6nyben meghzthrozott jogal akik kodbbzn olyan kozterhet

fizettek meg, amit egy id6pontt6lm6r nem kellett megfizeffri."

Jelzem,hogy a fenti 6rve16s teljesen fa\s, ak6t helyzet ugyanis nem osszehasonlithat6. Jelen ,esetben

,rgyurir neL arr6l var- sz6, amit aP6nziigyminiszt6rium 61,Jit, zzaz,hogy az adott kozterhert fizetrri

keit, majd egy bizonyos id6pontt6l szilmiwa nem kell megftzetti, hanem, hogy zz 6llam ebben az

esetben a kedvezm6nyt visszamen6legesen csak egy bizonyos 6rintetti kor egy r6sz6re terieszti ki,

rrem az 6rintetti kor teljes eg6sz6re. Ez pedig - a pozidv diszkrimin6ci6 akk6nti alkalmazilsa, hogy

az egyes szem6lyeker, csoportokathfitilnyos helyzetbe hoz - tiltott, onk6nyes megkiilonb,oztet6st

eredm6nyez.

Az Alkotm 6nybros6g gyakorlata szerint az 6lam gazdasilgpottikai lehet6s6gei meglehet6sen tdgak,

viszont az alkotrnilnyt (alaptow6nyr) szabilLyc>kat nem hagyha\a figyelmen kiviil.

I(elt Budapesten, 2020.6Pnhs 06.

felperes k6pv.:

Dr. Eszik Erika iigyv6d
Eszik Ugyv6di Iroda
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