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Tisztelt Alkotmánybíróság! Erkezell: 2012 APR OZ,

Példány:

A T. Alkotmánybíróság XX/1509-1/2012.AB sz. 2012. január 18-á ~el~~~gzésére csato

képviselőmnek adott meghatalmazásomat és figyelemmel a 2011. ev'

alábbi

alkotmányjogi panaszt

terjesztem elő:

Kérem az 1997. évi LXXXI. tv. 18. !i (2) bekezdés (2/b) pontja alkotmányellenességének

megállapítását. melyre figyelemmel a Salgótarjáni Munkaügyi Bíróság M. 247/2011. sz. alatt hozott

itélete is alkotmányellenes. ezért kérem ennek megállapítását is. a bíróság új eljárásának

elrendelését!

Indoklás:

Az általam 2011. október 29-én benyújtott panasz tényállási részét változatlanul fenntartom. Az ott

leírtak szerint gondoskodom unokahúgomról és emiatt ápolási segélyben is részesülök. Több, mint 40

év munkaviszonyomra figyelemmel öregségi nyugdijba mehetnék, ha a hivatkozott jogszabályhely

nem csak az örökbefogadott és a saját gyermek vonatkozásában engedné beszámítani a súlyosa n

fogyatékos gyermek tekintetében az ápolási időt.

Álláspon,t.om szerint a jogszabály indokolatlanul és hátrányosan különbözteti meg azokat, akik mint

magam is, nem a saját és nem örökbefogadott gyermekük, hanem szülő nélkül maradt unokahúguk

ápolásával szereznék meg a szolgálati időt, hiszen én ugyanazt az ápolást végzem unokahúgommal

kapcsolatban, napi 24 órás szolgálatot, ennek ellenére nyugdíjjogosultságom tekintetében a

jogalkotó az azonos munkát diszkrimináltan, engem hátrányosan érintve bírálja el.

Az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdése fogyatékosság esetén is biztosítja a diszkrimináció
mentességet. Jelen jogszabályhely ezzel ellentétesen a nem saját és nem örökbefogadott gyermek
esetén nem adja meg az őt ápoló személynek ugyanazokat a jogokat, igy implicite nehezíti, ill. gátolja
e szerencsétlen sorsú személyek ellátását, gondozásukat, ápolásukat. A gondozók diszkriminatív
megkülönböztetése sajátságosan a gondozottak ellen hat, ezért az Alaptörvény most megjelölt

rendelkezését sérti.

De sérti az Alaptörvény XIX. cikk (ll bekezdésében foglaltakat. Az ápoltak szociális biztonságát

csökkenti a diszkriminatív szabályozás.

Összefoglalva: A kifogásolt jogszabályhely az Alaptörvénnyel ellentétes, ezért megismétlem

kérelmemet!

Tisztelettel:

kérelmező
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Meghatalmazás mellékelve!
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