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DR. SZÉKELY LÁSZLÓ 

az alapvető jogok biztosa 

részére 

 

1051 Budapest, Nádor utca 22. 

 

Tisztelt Biztos Úr! 

 

Köszönöm, hogy 2013. október 24-én kelt válaszlevelében (ügyiratszám: AJB-3604/2013) 

tájékoztatott egyrészt arról, hogy a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a 

korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvénnyel 

(Kenytv.) összefüggésben az alapvető jogok biztosa már 2012 októberében az 

Alkotmánybírósághoz fordult utólagos normakontrollt kérve, másrészt felhívta a figyelmünket 

arra, hogy az Alkotmánybíróság a 23/2013. (IX. 25.) AB határozatában (ABH) a témával 

összefüggő panaszokkal kapcsolatban már döntött.  

 

Kérem, engedje meg, hogy a válaszlevelével kapcsolatban az alábbiakra rámutassunk:  

1. Az alapvető jogok biztosához való fordulás (2012. novembere) az Ön által is 

hivatkozott indítvány Alkotmánybírósághoz való megküldését követően történt, mivel 

úgy véltük, hogy az általunk aggályosnak tartott rendelkezések nem szerepelnek a 

biztos indítványában (ilyen a Kenytv. 5. §-a, illetve a fegyveres szervek hivatásos 

állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény és a Magyar 

Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásról szóló 2001. évi 

XCV. törvény általunk említett szabályai). 

2. A biztos indítványa nem ugyanazokra az alaptörvényi szabályokra támaszkodva 

támadja a Kenytv-t.  

3. Az ABH panaszeljárás eredménye, mi pedig utólagos normakontroll eljárás 

eredményeként kívánjuk a számunkra alapjogsértő törvényi rendelkezéseket hatályon 

kívül helyeztetni. Ennek oka, hogy véleményünk szerint az ügyre az alábbi kategóriák 

valamelyike, esetleg mindegyike alkalmazható: a szabályozás az Alaptörvényben 

meghatározott alapvető jogok, alkotmányos elvek és követelmények érvényesülésével 

kapcsolatos alkotmányossági aggályt vet fel, az az alapjogsérelem kirívó súlyú, illetve 

a sérelmet szenvedett személyek száma ezt indokolja [vö. Az alapvető jogok biztosa 

vizsgálatának szakmai szabályairól és módszereiről szóló 2/2012. (I. 20.) AJB 

utasítás]. 

4. Az ABH ugyan érinti a szerzett jogok, tulajdonhoz való jog, illetve a szociális 

biztonság problémakörét, de érdemi érvelést nem tartalmaz, illetve amennyit felhoz, az 

nem azokon az alapokon nyugszik, amelyeket az beadványunkban javasoltunk 

figyelembe venni.  

5. Az Alkotmánybíróság az ABH-ban – ellentétben a válaszlevélben 

megfogalmazottakkal – érdemben nem vizsgálta a kellő felkészülési idő problémáját, 

így például elmaradt a 39/1999. (XII. 21.) AB határozat felhívása is. A határozat a 

felkészülési időt a diszkrimináció tilalmával összefüggésben, mintegy marginálisan 

említi csak. 

6. Az ABH nem ugyanazoknak az alaptörvényi rendelkezések sérelmét vizsgálta, mint 

amire mi hivatkoztunk. 
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A fentiekre tekintettel véleményünk szerint semmilyen tekintetben nem áll fenn az ítélt dolog 

esete, emiatt tisztelettel kérjük a Biztos Urat, hogy a kérelmünket tekintse meg még egyszer, 

és a beadványunkban foglaltak alapján fontolja meg újra azt a véleményét, hogy alapjogi 

aggály nem észlelhető. Ennek elősegítése érdekében a mellékletben újra megküldjük a 

tervezetet.  
 

 

Munkájához további sok sikert kívánok. 

 

Budapest, 2013. november 19. 

 

 

Tisztelettel:  

 

 

Kucsera Miklós 
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