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Alkotmánybíróság
Budapest
Donáti utca 35-45.
1015

Kárszámunk:
Tárgy:
Ügyintéző:

08/04517/15 (kérjük mindig megadni)
illetmény változással kapcsolatos alkotmányjogi panasz
dr. Fekete Klaudia (telefon: 06-1-486-3600; fax: 06-1-486-3598;
e-maii: fekete.klaudia@das.hu)

Tisztelt Alkotmánybíróság!

Ügyfelünk, kérelmező (cím: ) csatolt
meghatalmazással igazolt jogi képviseletében eljárva az alábbi

alkotmányjogi panasz inditványt

terjesztjük elő:

Kérjük a tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy állapítsa meg a járások kialakításáról, valamint egyes
ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. XCIII. törvény alaptörvény-ellenességét,
és semmisítse meg azt, mivel sérti az Alaptörvény XIII., valamint a XVII. cikkelyével.

Kérelmünk indokolásaként az alábbiakat adjuk elő:
A fentiekben hivatkozott jogszabály 2015. április 15. napján bekövetkező változásának következtében a
fővárosi és megyei kormányhivatal állományába átkerült köztisztviselők az átadó munkáltató által
megállapított illetményre az egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. XXXII. törvény
hatálybalépése hónapjának utolsó napjáig jogosultak. A módosítás következtében a Jtv. 7/A. ~ (5)
bekezdésének 2015. év május 1. napjától a Kttv. kormánytisztviselőkre vonatkozó rendelkezése
alapján történő besorolás szerint, a Kttv. rendelkezéseinek megfelelően kell megállapítani
illetményüket.

Kérelmező 2007. április 16. napja és 2012. december 31. napja közötti időszakban a -
Körjegyzőségen dolgozott. A közigazgatási átszervezések következtében megszünt a

körjegyzőség és 2013. január 1. napján áthelyezték a Megyei Kormányhivatalhoz. A 2015. április
8. napján történt kinevezéssel járó módosításhoz is hozzájáruit, mivel a korábbi, körjegyzői bérét
megtarthatta, mint személyes illetményt. Kérelmező 2015. május 27. napján vette kézhez a
mellékletként csatolt értesítőt, melyben arról tájékoztatták, hogy 2015. május 1. napjától a fentiekben
hivatkozott jogszabályi rendelkezés miatt a havi iIIetményét bruttó 289.900 Ft-ról, bruttó 187.100
Ft-ra csökkentették.

Álláspontunk szerint a hivatkozott jogszabály módosulása súlyosan sérti az egyenlő munkáért
egyenlő bér elvét, ezáltal közvetetten a tulajdonhoz való jogot is. Különösen azért is, mert egy
család alapvető gazdálkodását a felek havi jövedelme határozza meg, amelynek negatív irányú
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változása jelentös mértékben csökkenti a megélhetés biztonságát. Emellett sérti az Alaptörvény XVII.
cikkelyének (4) bekezdését, amely magában foglalja a pihenéshez, szabadidőhöz, valamint a
munkával arányos jövedelemhez való jogot. Tekintettel arra, hogy kérelmezett vagyoni helyzetében
bruttó 100.000 Ft-os csökkenés állt elö egy törvénymódosítás következtében, komoly nehézségek
álltak be az életkörülményeiben. Véleményünk szerint napjainkban, amikor a társadalom tagjai jelentös
hiteltartozással rendelkeznek, nem megengedhetö, egy ilyen kockázatos döntés, amellyel egyszerre
lehetetlenítik el több ember anyagi megélhetését.

Mindemellett az Alaptörvény XIII. cikkelye (1) bekezdése előírja, hogy minden természetes és jogi
személynek joga van a javai tiszteletben tartásához, valamint azt, hogy tulajdonától senkit nem
lehet megfosztani, kivéve, ha ez közérdekböl, vagy a nemzetközi jog általános elvei szerint történik.
Álláspontunk szerint az általunk megjelölt jogszabály módosítása, melynek következtében több
kormánytisztviselö illetménye radikálisan csökkent, nem alátámasztható a közérdekre történö
hivatkozással, sem azzal, hogya nemzetközi jog általános elveinek megfelelöen került sor a
módosításra. Álláspontunk szerint több ember megélhetésének veszélybe sodrása nem tekinthetö
közérdeknek. Ahogyan a T. Alkotmánybíróság is rámutatott a tulajdonjog valamely tartalmi elemének a
korlátozása csak akkor jár magának a tulajdonjognak, mint alkotmányos jognak a korlátozásával, és
ezáltal csak akkor alkotmányellenes, ha az nem elkerülhetetlen, vagyis, ha kényszerítö ok nélkül
történik, továbbá, ha a korlátozás súlya a korlátozással elérni kívánt célhoz képest aránytalan.
Véleményünk szerint jelen helyzetben a módosítással érintett személyek tulajdonjogának korlátozása a
korlátozással elérni kívánt célhoz képest jelentös mértékben aránytalan, így nem elfogadható.

A fentiek alapján ismételten kérjük a T. Alkotmánybíróságot, hogyajárások kialakításáról,
valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. XCIII. törvény
alaptörvény-ellenességét, szíveskedjen megállapítani, valamint szíveskedjen azt
megsemmisíteni.

Tekintettel arra, hogya bíróság csak a hatályos jogszabályok alapján hozhat ítéletet, az üggyel
kapcsolatban bírósági peres eljárás kezdeményezésére nem került sor. Nyilatkozunk továbbá, hogy
ennek következtében sem a Kúria elött nem kezdeményeztünk felülvizsgálati eljárást, sem perújításra
nem került sor.

Panaszindítványunk pozitív irányú elbírálásának reményében várjuk szíves válaszukat.

Budapest, 2015.07.03.

Tisztelettel:

~
dr. Budai Péter
Jogi igazgató

k,~~
dr. Fekete Klaudia

Jogi elöadó
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