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Melléklet
Tisztelt AIkotmá nybí 'ság! db

alatti lakos képviseletében a
hiv.sz.-ú és hiánypótlásra felhívó tájékoztatásuk alapján a Békéscsabán, 2015. április hó 3. napján
kelt alkotmányjogi panaszban megfogalmazott kérelmet és indokokat változatlanul fenntartom,
továbbá az indokokat az alábbiakkal egészítem ki.

Alkotmánysértőnek, vagyis az Alaptörvén,nyel ellentétben állónak tartom az 1.997- évi
LXXXI. törvény 53. liO ) bl pontját azért, mert a kifogásolt jogszabály olyan méltánytalan
és diszkriminatív rendelkezést alkalmaz, amely szerint csak annak az özvegynek az
özvegYi nyugdíja éledhet fel, aki a volt házastársa halálát követő 1.0 éven belül öregségi
nyugdíjas lesz. A jelölt jogszabályi rendelkezés alaptörvény-ellenességének a megállapítását
kérem. Nyilvánvaló megkülönböztetést -az álláspontunk szerint alkotmánysértő hátrányos
megkülönböztetést- szenved a kifogásolt jogszabály miatt az az özvegy, akinek balsorsa úgy hozza,
hogy fiatalabb életkorában veszíti el a házastársát. Igazságtalan és méltánytalan, hogy éppen az
nem kaphat özvegyi nyugdíjat, aki hosszabb időn keresztül (öregségi nyugdíjazása előtt több, mint
10 éven át) kényszerül özvegyként élni. Ez a méltánytalan hátrányos megkülönböztetés egy olyan
jogalkotói hiba, amelyet az Alkotmánybíróság kiküszöbölhet, hiszen ennek a hátrányos
megkülönböztetésnek szerintünk nincsen józan, racionális mérlegelésen alapuló, korrekt, objektív,
alkotmányos indoka. A jogszabály alkotmányos indok nélkül zárja ki a szerencsétlenebb
sorsú (öregségi nyugdíjazás előtt 1. O évnél hosszabb időn keresztül özvegJl1
állampolgárokat az özvegYi nyugdíjra való jogosultságból. Ha annak feléledhet az özvegyi
nyugdíja, aki öregségi nyugdíjazása előtt például 2 hónapig vagy 9 évig volt özvegy, akkor miért ne
járna özvegyi nyugdíj annak is, aki például öregségi nyugdíjazása előtt 11 éven vagy hosszabb időn
át volt kénytelen özvegyként élni???

A megsemmisíteni kért szabályozás az álláspontunk szerint tehát diszkriminatív jeilegű, ezért
sérti az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdését, a hátrányos megkülönböztetés tilalmát és az egyenlő
bánásmód követelményét. Életkora és egyéb heiyzete (özvegységének időtartama) miatt szenved
hátrányt az, aki nyugdíja előtt több, mint 10 évig él özvegyként. A kifogásolt törvényi szabályozás
meggyőződésünk és jogi nézetünk szerint olyan indokolatlan, méltánytalan és indok nélküli -
önkényesen megállapított- hátrányos megkülönböztetést tartalmaz, amely sérti a 10 évnél hosszabb
időn keresztül özvegy családi állapotú állampolgárok hátrányos megkülönböztetés tilalmára
vonatkozó (Alaptörvényben is deklarált) jogait.

Hivatkozom a T. Alkotmánybíróság 18/2001 számú határozatának a jogi okfejtésére is.
A közigazgatási perben a keresetemet a megsemmisíteni kért diszkriminatív jogszabályra

hivatkozással utasították el.
A jogalkotástól (az Országgyűlés illetékes bizottságától) hosszú ideje csak ígéretet kaptam a

vázolt problémámmal kapcsolatban, de érdemi jogorvoslati lehetőségem nem maradt más, immáron
csakis a T. Alkotmánybíróságban van minden reményem, máshová már nem fordulhatok: a konkrét
ügyemben felmerült jogi problémát, a vázolt méltánytalanságot egy méltánytalan jogszabály okozza,
én ezt ily' módon (alkotmányjogi panaszom megfogalmazásával) tudom szignalizáini azt is kérve
egyidejűleg, hogyafelmerült jogkérdésben arra illetékes jogtudósokként (Alkotmánybíróként)
szíveskedjenek kifejteni az érdemi álláspontjukat.

A helyzetem szíves emberi megértését kérem.
Gyula, 2015.03.13.

Tisztelettel,
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