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Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CIJ. törvény 26§ (1) bekezdése és 27§ alapján az
alábbi

alkotmányjogi panasz üidítványt
terjesztem elö:

Kérema Tisztelt Alkotmánybíroságot, hogy állapítsa meg a 2011. évi CXCI. tv.(Mmtv) és a
GyériKözigazgatásiés MunkaügyiBíróság 6.M.208/2016/3 szám alatti (télete, valamint
a Kúria mint felülvizsgálatí

bíróság Mfv. IlI. 10. 762/2016/8 szám alatti ítélete

alaptörvény-ellenességét, és semmisítse meg azokat, mivel sértik az Alapturvény XIII.
cikk-ben és a XIX. cikk (1) bekezdésében foglalt alkotmányos alapjogaimat.

Kérelmem indokolásaként az alábbiakat adom elő:

A Győri Munkaügyi Bíróság M. 287/2003 /8 . számú jogerös ítélete rokkantsági nyugdíjra
valójogosultságot állapított meg nálam. A szakértői véleményeken alapulójogerős határozat
2003 február 18-napjától kezdödően67%-os mértékűIII.csoportú rokkantságot rögzített, azzal
a megállapítással, hogy

állapotomvégleges,orvosi fclüb'izsgálatnem szukséges.

A

Győr-Moson-Sopron

Megyei Komiányhivatal

jogszabályváltozásra

hivalkozással

2015, -ben gyakoriatilag komplex felülvizsgálatra kötelezett, mert abban az estben, ha

nendegesenválaszoloka nyilatkozattételi felhívásra, akkor a járadékommegszüntetésrekeriüt
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voüia, tehát nem önkéntesen, hanem kiszolgáltatott helyzetemből fakadóan zsarolva került
sor a felülvizsgálatomra.
A felülvizsgálat soran keletkezett orvos szakértői véleménytöl függetlenül besorolásom

állapotváltozás nélkül is módosult volna, és ez jelentős ellátás csökkenést eredményezett,
vagyis semmilyen szerepe nem volt annak a kömlménynek, hogy a felülvizsgálat során volt-e
vagy sem újabb szakértői vélemény az egészségi állapotomról és hogy a vizsgálatoknak alá
vetettem-e magam.

A kieröszakolt felülvizsgálateredményeképpenjárulékom 116. 180.,- Ft-ról 42.520.,-Ft-ra,
vagyis hozzávetölegesen hamiadára csökkent! Ez a drasztikus csökkentés mindennapi
megélhetésemet teljes mértékben ellehetetlenítette.

Alláspontom szerint azeljáróbíróságok ésaz általuk fclhívott 2011 évi CXCI tv. a szerzett
jogomat sértik, hiszen a Győri Munkaügyi Bíróság az M.287/2003/8 számú jogerős
ítéletének indokolása megállapftotta, hogy egészségi állapotom végleges, orvosi
vizsgálatom nem szükséges.

Erre való tekintettel sem újabb fclöh'izsgálal sem jogszabályi változás a szerzett jogomat
nem helyezheti hatályon kivül visszaható hatállyal, illetve nem módosíthatja azt, mert
visszaható hatállyal csak javamra és nem sérelmemre változtatható meg jogerös
bírósági ítéletben megállapított rendelkezésésjáradék.
Az Alaptörvényben biztosítottjogaim közill sérültek a XDÍ. cikk (1) bek. -ben foglalt szociális
biztonsághoz valójogom és a rokkantságom esetén a támogatáshoz való jogom, valamint a
XIII.cikkben meghatározott tulajdonhoz való jogom, tekintettel arra, hogy jogerős ítélettel
megállapított, az orvos szakértői véleménnyel megalapozottjáradékomat visszamenő hatállyal
harmadára csökkentették egy megalapozatlan, jogsértő eljárasban amelyben kényszerból
kellett részt vennem. A jogellenes eljárassal okozati összeffiggésben szociális helyzetem
megrendült.

A jogorvoslati lehetőségeünet az alapeljárasban kimeritettem, nincsen más lehetöségem csak
az alkotmányjogi panasz.

A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság ítéletét jogi képviselőm 2017.04. 13. napján vette kézhez,
ezértjelen beadványom idöben előterjesztettnek minösül.

Ogy nyilatkozom, hogy indítványom és személyes adataün nyilvánosságra hozatalát nem
engedélyezem. Csatolom a hivatkozott birósági ítéleteket.

KeteGyör, 2017. 05. 31.
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