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Eszrevételeim:

^?==?3^^
^'wSe n^ditványlényege:" leírásában nem pontosan az általam beadott panasz

ismertctése szerepcl. altól lényeges eltérések találhatók.

/. Esvevélel:

Alkolmányjogi-panasz beadványom Abtv. 27. ̂ a) alapján azért adtambe, mert^^
I.lülvi^S^S^^k'^^k^^^un^^^^^
^St '^Ó'^on^ogcu^kmegáUapUasat^ ^m^^ ̂ S^
^^gá'llatrid o"n0'velesre''és~nyugdijcsökkentesre lehetöséget adó jogszabályok nevesitését es

indoklását is.

A Kúna az eljárása soránncn. .z ^^^ [il^^ S,;téS^ ̂/^ /Iz
íartaÍma7niakeU:"d) az itélet rcndelkczö rés^ct és í"doko{asat^l""lm"^u:^,^
S^;^/^^^^''^^^S^lá^
r^^A:;:^pJánfelüIvizsgált, ezzel ̂^dOTté?e rt^^"!<k(l) szerintl
Íkípvetö. iogom7az AT. 'XXIV. cikk (T)jogegyenlöség elvét. és_az,ATB^
Í^tnztonságelvet; a tisztességes eljáráshoz valójogom és^ezért ̂ en^az_^ .̂ ^
S^S^ttö^S^dit'vanylényege:" szövege más értelmezésben jeleniti
meg beadott panaszom.



2. Esyevétel: '

AIkotmányjogi-panasz beadványom Abtv. 26. § (1) a) alapján beadott panaszom
inditvány lényege ismertetésében is lényeges eltérést tapasztaltam.

A fentebb idézett webhelyen "Az inditvány lényegc:" alatt a következö szöveg áll :

"Az érdeksérelmet az okozza, hogy a nyugdij alapjául szolgáló átlagkereset
kiszámitásánál az arányos szolgálati idő állal meghatározott szolgálati idöt az
osztásnál osztóként a_törvénvben szolgálati idöként fígvelembe vett idövel növellék
és azzal osztották a nyugdij alapját képezö összesjövedelmet. "

Az "Előzmény és érintettséeem igazolása; részben alkotmányjogi panasz inditványom
előző kiegészitése ezt tartalmazza:

"Ezután alkalmazták a 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet 16. § (2)-át az egy napra esö
nyugdij kiszámitása során és a biztositási idönek nem, csak jogositó idönek minősülő
1356 nappal az osztószámot megnövelték. és igy az egy napra jutó nyugdij
összegének kiszámitásához a nyugdíj alapjául szolgáló összjövedelmet nem az
arányos szolgálati idöt tartalmazó 6354 nappal, hanem a biittositási időként
t~igyelembe nem vehető 1356 nappal megnövelten, 7449 nappal osztották el és
52035, - Ft-ban állapitották meg."

Fel szeretném hívni a tisztelt AIkolmánybíróság figyelmét arra, hogy az osxtószámként
beszámitott arányos szolgálati idön felüli 1356 nap a törvényben sem vehetö szolgálati
időként figyelembe, és e'ú az alábbiakban alkotmányjogi-panaszom kiegészitéscvcl
indoklom!

Alkotmányjogi-panasz kiceészítés :

"Az indítványt a következö indokok támasztják alá:" II. bekczdéshez:

"II./3. A nyugdii kiszámítása során az osztószámként beszámított arányos szolgálati
időn felüli 1356 nap a törvénybcn sem vehetö szolaálati időként fíavclcmbe!

Ajogalkalmazó Nyugdíjbiztositó határozatának 8. oldalán ez áll, a részletezö idök
felsorolásának mellőzésével. ezeketjelen benyújtott kiegészités melléklete tartalmazza:

"Szolgálati idő megállapitása............
Az ellátás összegének megállapitásakor figyelembe vehető szolgálati idö:

1968. 06. 24-tól2015. 02. 20-ig: . 35év38nap
e/.cn felül a jogosultság megszerzcséhez figyelcmbe vehctő: 3 év 261 nap"

A Nyugdijbiztositó határozatából egyértelműen kitűnik, hogy a 3 év 261 nap = 1336 nap nem
mjnosul szolgálati időnek!

Ha szolgálati idö lenne, akkor a Tny. 2. melléklet "/.(? öregségi nyugilijak kiszámilása során
alkalmaiandó swrwswmok Siolgálati idö (év) ésAí öregségi nyugdij alapját kcpew havi
átlagkereset száwléka" táblázat alkalmazása során Hgyelembe kelletl volna venni és nem a 35 év
utánjáró 73%-ot, hanem a 38 év utánjáró 77 %-ot kellett volna alkalmaznia a Nyugdij-
biztositónak nyugdijam kiszámítása során.



Ajogalkalmazó Nyugdijbiztositó a csak arányos ̂ '^Iidötfi^^b^^álatl

^^:^SS?^SS^^t^s^
Budapest', 2003. 11. 11 .)Jiatáro7.atban alkotmánvosnak minösitette:

AB. 625/B/20Ö1. "ATny. 39. §-a rendelkezései szerint annak a biztosi^tnak. ^akmek a
'^uá^lékot'képezAkeresetejövedelme a külö" Jogszabalybanmeghatói^olt

^iS^'ö^eg^Ól'kevcsebb^abiztositási ideje nem vehetö teljcs egés^ben^
fi.vele^T'Í'^S^sci^e. esetbena b.ztos, tottb;ztositas, Jdej^^y^an kell
figyeleI^áiii^T^S^' ^^dijj^iéka^raát^pezokeres?Jöye de!em^"".

SZ^v^r^ma^Snakmei^elöen. Mint ̂ ^kotma^bi;^e -
^^'M^ntihataiuban Ís kifejtette, az öregségi^ugellátásho^z^séges
S^Mrték^ek'azmditványozó ál^kifo^"'^^^"3^ ̂,",
SZh^ ̂aÍóJognak ̂ atársadalombiztositás rendszeréíen megvalosuló ̂akegy^k
SS^SS ̂^^'túÍrnenÖenTs^tet^a^^o^ás - a
SlT^^^^r^^^^ó^o^^^^"^^^^
^^^'^^m^Ín^mmdezekretek. nt^e^c^lap, ^,^^^.
S'^^^yo^tt^án^o^i'elismerhetö szolgálatiidö intézmenyenem^dme^^i^
s^s°^:^":;:er^ikotmanybirósá!^z inditványt ebben a
rés/.ében elutasilotta."

ATny. rcndclkey. csc:

STfÍT^SS// -^ ... //<- ̂ "/"/- '^ " - -^' ^
tikipjál képező havi állagkeresel összegélöl fúgf,-

ATny., a.jogalkalma. ó Nyugdijimézct hatarozatónak^róa^^l^h^^^^^tetett^Ö^l^^^^i.án^ág^^zetthatarozatavalmegerositvej^^^^^
l^ália"hoCT'aJs^Ígalati-ktöaminimálbért el nem érö "=szmunkaidosöknela^anyo^

S?id^S h^3^^^F-^"^^^ az
Spp^ ke^btTelÍsmcrt's. olgálati idö és exzel a szá.alék érték csökkent értékét
alkotmányosnak minösitctte határo/.alában.

Fen.luuioMasboUathaloJ^^ "'"' nem brótositási ido
jgy a Tnv. 20.Jhajni.att osztószám sem lchet'

nilven rendclet, még a kormány rendelete sem lehet etlentétes törvénny,et^nen^t
elésne^SI^TSl ^^S^^a^dc;stö;;óny'esazAlkotmánybiróság
cs a/. alkolmányosjogs7. abály crtelmezés krilériumait.

A168/1997. (^6Xon.. rcndeletl6. §(2)ezértme^az^l5^k^(^K^^^^^^'^^t^^se. ze^rtlajogbÍztonság elvét, ami kimondja, hogy AT. B) cikk
(I) Magyarország függetlcn, demokratikus jogállam.

~A törvcnycs alaptörvény cllenesjogszabállyal -'nra^bi^on>^a^^nyugdiiam
jelcntö^S^^^^rclm^ÍSytalanságot okozott anyagi crtelemben.



Ezen kívül lelki értelemben éppúgy létbizonytalanságot okozott, atö^vénye^k^á^m, az
^ptÖrvén7áuJ'gara^ltalkotmányosalapotjelentojogbi^ságba^teUtealm^^
Sgatta, mertS'ajogfbrrósÍ hierarchiaérvényesulése^haa ̂ mvo^k0^^1
^S^ ̂ ^ ̂ g^rs oha nem'lehetek biztos^ban^ov^me^rendeletbe van

^oÍyan'jogszabáry, amit felülbírálhatja a törvény által deflnialt fogalma^vagy ^
^SZ^T^^^^rm ^zott^^^^^^^
Sa^Í^amitasanal'találk^ztam, pedig "likor^kezdtcmrcszmunkaldobe^, ^lgozni-

^^^^'^^^ta. rora N^gdi^nt^ol^e n!m^tam^z^^ ,
dcmokrat'iku7jogállamaz, amelyiknekkormányrendeleleegytoryénymellétettre^lett^^^ ^
^^S^^^^s'^^el^^^.. g^P^^^^^^
^bkent'semvalódijárulékbefizetésekarónyában^gtílap. ^nyug^^^^^^S^'eg^tl^Ztó^'a'^gmegkurtilaniaszázalék ̂ ökkentésé^l. MU^nJog^az, ami
^^táSmnémelyreÍcgérpozitiv diszkriminácio^ltobbtóhez^t^d^^ ^ ^^^á^k^l^^^'a^k^^k^amnyenkülsokörülménymm^L^g^^t^^k
SS^Í^^^^tan"^észmunkaidömiatt lét"1immumal"u8d;Jat kaP°k-
^St"úg^'éi°^l7ho^'a'töi:veny'szerint számitandót csökkenti negativ diszkriminációval.

Tiszlell Alkotmsinybirósiig'

Kérem a Tisztelt Alkotmánybiróságol fenti észrevételem . C'gyel.embevet, elél,e_el íentl
alkotmam-panasrk iegészilésemmel egyutt inditványomb^n foglalt_kereknemj:lbiralására és az

^la"plöi:v'ényBelienes"168/l"997. (X. 6.) Korm. rcndelet 16. § (2) megsemmisitésére.

Budapcst, 2018. lebruár 27.

Tisztelettel: Villás Istvánné

Iria Margit ügyvéd
atblmazott

Horváth Márte Margii
ügyvéd
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