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Kérelmezői űrlap
A kérelmezői űrlapról
Ez a kérelem okirat, amely befolyásolhatja a kérelmező jogait és kötelezettségeit. Szíveskedjen a Tájékoztatóban foglalt utasításoknak megfelelően kitölteni az űrlapot. Töltse ki az Önre vonatkozó összes mezőt, és küldje meg az ügyével kapcsolatos összes irat egy-egy másolati példányát.
Figyelmeztetés: A Hivatal hiányos kérelmet nem fogad el (ld. Eljárási Szabályzat 47. §). Felhívjuk továbbá a figyelmét a Szabályzat 47. § 2 bek. (a) pontjára, amely szerint a kérelmezőnek MAGÁN AZ ŰRLAPON, ANNAK MEGFELELŐ ROVATAIBAN, össze kell tömören foglalnia a tényeket, a panaszokat és az elfogadhatósági körülményeket. A kérelmezői űrlapot úgy kell kitölteni, hogy abból a Bíróság további irat és pótlap igénybevétele nélkül is meg tudja állapítani a kérelem jellegét és tartalmát.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a kérelmezői űrlap az Adobe Reader 9-es szoftverrel, vagy annak egy újabb verziójával nyitható meg (letölthető a www.adobe.com honlapról).  Kérjük, hogy mielőtt a kérelmezői űrlapot az Adobe Reader-ben kitölti, mentsen el belőle egy példányt a számítógépén, majd nyomtassa ki, és küldje el postai úton a Bíróság részére.
Vonalkódos címke
Amennyiben Ön már kapott az Európai Emberi Jogi Bíróságtól vonalkódos címkét, szíveskedjen egyet a lenti mezőbe ragasztani.
Kérelem száma
Amennyiben Ön már kapott iktatási számot a Bíróságtól a panaszával kapcsolatban, szíveskedjen azt a lenti mezőbe írni. 
A. A kérelmező
A. The applicant
A.1. Egyéni kérelmező
A.1. The applicant individual
Ez a rész csak az egyéni kérelmezőkre vonatkozik. Amennyiben a kérelmező szervezet, a A.2. pontot kell kitölteni.
1. Vezetékneve
2. Utóneve(i)
5. Állampolgársága
6. Lakcíme
7. Telefonszáma (ország-előhívószámmal)
8. Email címe (ha van)
pl. 31/12/1960 
3. Születési ideje
N        N        H        H        É         É          É        É
9. Neme
férfi
nő 
4. Születési helye
A.2. Kérelmező szervezet
A.2. The applicant organisation
Ez a pont csak abban az esetben töltendő ki, ha a kérelmező cég, nem-kormányzati szervezet, egyesület, vagy egyéb jogi személy. Ebben az esetben a D.1. pontot is ki kell tölteni. 
10. Név
11. Azonosítószám (ha van)
14. Bejegyzett címe
15. Telefonszáma (ország-előhívószámmal)
16. Email címe
12. Bejegyzésének vagy alapításának ideje (ha van)
pl. 27/09/2012 
N        N        H        H        É         É          É        É
13. Tevékenységi köre
B. Állam(ok), amely(ek) ellen a kérelem irányul
B. State(s) against which the application is directed
17. Jelölje meg azon Állam(ok) nevét, amely(ek) ellen a kérelmet előterjeszti
ALB - Albánia
AND - Andorra
ARM - Örményország
AUT - Ausztria
AZE - Azerbajdzsán
BEL - Belgium
BGR - Bulgária
BIH - Bosznia-Hercegovina
CHE - Svájc
CYP - Ciprus
CZE - Cseh Köztársaság
DEU - Németország
DNK - Dánia
ESP - Spanyolország 
EST - Észtország
FIN - Finnország
FRA - Franciaország
GBR - Nagy-Britannia
GEO - Grúzia
GRC - Görögország
HRV - Horvátország
HUN - Magyarország
IRL - Írország
ISL - Izland
ITA - Olaszország
LIE - Liechtenstein
LTU - Litvánia
LUX - Luxemburg
LVA - Lettország
MCO - Monaco
MDA - Moldova
MKD - Észak-Macedónia
MLT - Málta
MNE - Montenegró
NLD - Hollandia
NOR - Norvégia
POL - Lengyelország
PRT - Portugália
ROU - Románia
RUS - Oroszország
SMR - San Marino
SRB - Szerbia
SVK - Szlovák Köztársaság
SVN - Szlovénia
SWE - Svédország
TUR - Törökország
UKR - Ukrajna
C. Az egyéni kérelmező képviselője
C. Representative of the individual applicant
Az eljárás ezen szakaszában a kérelmezőnek nem szükséges jogi képviselettel rendelkeznie. Amennyiben nincs képviselője, folytassa az űrlap kitöltését az E. ponttól. Amennyiben az egyéni kérelmezőt nem ügyvéd képviseli (hanem pl. rokon, barát vagy gondnok), úgy a C.1. pont töltendő ki; ügyvéd esetén pedig a C.2. pontot kell kitölteni. A C.3. pont mindkét esetben kötelezően kitöltendő. 
C.1. Nem ügyvéd
C.2. Non-lawyer
18. A kérelmezőhöz fűződő kapcsolat
19. Vezetékneve
20. Utóneve(i)
21. Állampolgársága
22. Címe
23. Telefonszáma (ország-előhívószámmal)
24. Fax-száma
25. Email címe
C.2. Ügyvéd
C.2. Lawyer
26. Vezetékneve
27. Utóneve(i)
28. Állampolgársága
29. Címe
30. Telefonszáma (ország-előhívószámmal)
31. Fax-száma
32. Email címe
C.3. Meghatalmazás 
D.3. Authority
A kérelmező az első mezőben elhelyezett aláírásával meghatalmazza képviselőjét, hogy helyette és nevében eljárjon; a meghatalmazott képviselő ezt a második mezőben feltüntetett aláírásával fogadja el.
Ezennel meghatalmazom a fent megjelölt személyt arra, hogy engem az Egyezmény 34. Cikke szerint benyújtott kérelemmel kapcsolatban az Európai Emberi Jogi Bíróság előtti eljárás során képviseljen.
33. A kérelmező aláírása
34. Dátum
pl. 27/09/2015
N        N        H        H         É         É         É        É
Ezennel elfogadom a kérelmező meghatalmazását arra, hogy az Egyezmény 34. Cikke szerint benyújtott kérelemmel kapcsolatban az Európai Emberi Jogi Bíróság előtti eljárás során képviseljem.
35. A képviselő aláírása
36. Dátum
pl. 27/09/2015
N        N        H        H         É         É         É        É
Elektronikus kapcsolattartás a képviselő és a Bíróság között
37. Az eComms alkalmazáshoz rendelt email-cím (ha a képviselő már rendelkezik eComms-fiókkal, adja meg az ott használt email-címet)
E mező kitöltésével Ön hozzájárul az eComms alkalmazás használatához.
D. A kérelmező szervezet képviselője 
D. Representative(s) fo the applicant organisation
Amennyiben a kérelmező szervezet, úgy képviseletét arra jogosult személynek kell ellátnia (pl. ügyvezető vagy egyéb tisztségviselő). A képviselő adatait a D.1. pontban kell feltüntetni.
Ha a szervezet képviselője ügyvédet hatalmaz meg az ügy vitelével, úgy a D.2 és a D.3 pontot is ki kell tölteni. 
D.1. Tisztségviselő
D.1. Organisation official
38. Betöltött tisztség (igazolás szükséges)
39. Vezetékneve
40. Utóneve(i)
41. Állampolgársága
42. Címe
43. Telefonszáma (ország-előhívószámmal)
44. Fax-száma
45. Email címe
D.2. Ügyvéd
D.2. Lawyer
46. Vezetékneve
47. Utóneve(i)
48. Állampolgársága
49. Címe
50. Telefonszáma (ország-előhívószámmal)
51. Fax-száma
52. Email címe
D.3. Meghatalmazás 
D.3. Authority
A kérelmező szervezet képviselője az első mezőben elhelyezett aláírásával meghatalmazza az ügyvédet ügye képviseletével, az ügyvéd ezt a második mezőben feltüntetett aláírásával fogadja el.
Ezennel meghatalmazom a D.2. pontban megjelölt személyt arra, hogy az Egyezmény 34. Cikke szerint benyújtott kérelemmel kapcsolatban az Európai Emberi Jogi Bíróság előtti eljárás során képviseletet lásson el.
53. A szervezet képviselőjének aláírása
54. Dátum
pl. 27/09/2015
N        N        H        H         É         É         É        É
Ezennel elfogadom a kérelmező szervezet meghatalmazását arra, hogy az Egyezmény 34. Cikke szerint benyújtott kérelemmel kapcsolatban az Európai Emberi Jogi Bíróság előtti eljárás során képviseljem.
55. Az ügyvéd aláírása
56. Dátum
pl. 27/09/2015
N        N        H        H         É         É         É        É
Elektronikus kapcsolattartás a képviselő és a Bíróság között
57. Az eComms alkalmazáshoz rendelt email-cím (ha a képviselő már rendelkezik eComms-fiókkal, adja meg az ott használt email-címet)
E mező kitöltésével Ön hozzájárul az eComms alkalmazás használatához.
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A kérelem tárgya
Subject matter of the application
Az alábbiakban szíveskedjen kifejteni a kérelmére vonatkozó tényeket és panaszokat, valamint azt, hogy eleget tett-e a hazai jogorvoslatok kimerítése, illetve a hat hónapos határidő követelményének (Egyezmény 35. Cikk (1) bek.) (E, F és G pontok). Nem fogadható el a mező üresen hagyása vagy pótlapokra való hivatkozás. Ld. Eljárási Szabályzat 47.§ (2) b) pont, Az eljárás megindítására vonatkozó gyakorlati útmutató, valamint „Tájékoztató a kérelmezői űrlap kitöltéséhez”.
E. A tények leírása
E. Statement of the facts
 58.
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A tények leírása (folytatás)
Statement of the facts (continued)
 59.
.\images\Lines_v_2\34_Lines_35-36.png
A tények leírása (folytatás)
 60.
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F. A kérelmező által állított egyezmény- (ill. jegyzőkönyv-) sértés(ek) és az az(oka)t alátámasztó érvek
f. Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and relevant arguments
 61. Az Egyezmény Cikke
Magyarázat
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A kérelmező által állított egyezmény- (ill. jegyzőkönyv-) sértés(ek) és az az(oka)t alátámasztó érvek (folytatás)
f. Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and relevant arguments (continuted)
 62. Az Egyezmény Cikke
Magyarázat
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G. Az Egyezmény 35. Cikk (1) bekezdésében foglalt elfogadhatósági követelmények betartása
G. Compliance with admisibility criteria laid down in Article 35 § 1 of the Convention
Minden egyes panasznál fejtse ki, hogy élt-e a rendelkezésre álló hatékony jogorvoslati lehetőségekkel - ideértve a fellebbezést is - a panaszolt országban. A hat hónapos határidő követelménye betartásának igazolására adja meg a hazai végleges határozat keltét, illetve kézbesítése napját.
 63. Panasz
Igénybevett jogorvoslat és a végső határozat kelte 
64. Rendelkezésére állt-e olyan fellebbezés ill. jogorvoslat, amelyet nem vett igénybe?
64. Is or was there an appeal or remedy available to you which you have not used?
Igen
Nem
65. Amennyiben a fenti kérdésre igennel válaszolt, fejtse ki, hogy milyen jogorvoslatot nem vett igénybe és miért
H. Egyéb (esetleges) nemzetközi eljárásra vonatkozó tájékoztatás
H. Information concerning other international proceedings (if any)
66. Fenti panaszaival kapcsolatban igénybe vett-e más nemzetközi kivizsgálási, ill. rendezési eljárást?
66. Have you raised any of these complaints in another procedure of international investigation or settlement?
Igen
Nem
67. Ha igennel válaszolt a fenti kérdésre, röviden és tömören írja le az eljárást (a panasz tárgya, a nemzetközi szervezet neve, az esetleges határozatok kelte és jellege)
68. Önnek (a kérelmezőnek) van-e, vagy volt-e más kérelme a Bíróság előtt?
68. Do you (the applicant) currently have, or have you previously had, any other applications before  the Court?
Igen
Nem 
69. Ha igennel válaszolt a fenti kérdésre, szíveskedjen a lenti mezőbe beírni egyéb kérelmének (kérelmeinek) a számát
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I. Csatolt iratok listája  
I. List of accompanying documents
Szíveskedjen az iratokat hiánytalanul és olvashatóan fénymásolatban megküldeni. Iratokat nem küldünk vissza Önnek. Ezért az Ön érdeke, hogy másolatokat és ne eredeti iratokat küldjön. Kérjük, hogy:
- az iratokat keltezés és eljárás szerint rakja sorba;
- folyamatos számozással lássa el az oldalakat;
- NE tűzze, kösse vagy ragassza össze az iratok lapjait.
70. Az alábbiakban időrendi sorrendben sorolja fel a becsatolt iratokat és adja azok rövid összegzését. Adja meg, hogy az egyes iratok milyen lapszámon kezdődnek
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
oldal:
oldal:
 oldal:
 oldal:
 oldal:
 oldal:
 oldal:
 oldal:
 oldal:
 oldal:
 oldal:
 oldal:
 oldal:
 oldal:
 oldal:
 oldal:
 oldal:
 oldal:
 oldal:
 oldal:
 oldal:
 oldal:
 oldal:
 oldal:
oldal:
Egyéb észrevételek
Any other comments
Van-e egyéb megjegyzése a kérelmével kapcsolatban?
71. Megjegyzések
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Nyilatkozat és aláírás
Declaration and signature
Tiszta lelkiismerettel kijelentem, hogy a jelen kérelemben leírtak – a legjobb tudomásom szerint – megfelelnek a valóságnak.
72. Dátum 
pl. 27/09/2015
N        N        H        H         É         É         É        É
A kérelmező(k) ill. a képviselő(k) a lenti mezőben írja(írják) alá a kérelmet.
73. Aláírás(ok)                Kérelmező(k)            Képviselő(k)  - jelölje meg a megfelelőt!
Kapcsolattartás
Confirmation of correspondent
Amennyiben egynél több kérelmező vagy képviselő van, szíveskedjen nyilatkozni, hogy melyikük legyen az az egyetlen személy, akivel a Hivatal levelezést folytat. Képviselet esetén a Bíróság csak az ügyvéddel ill. egyéb képviselővel fog kapcsolatot tartani. 
74.        Kapcsolattartó kérelmező neve és címe           Kapcsolattartó képviselő neve és címe – jelölje meg a megfelelőt!
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A kitöltött kérelmezői űrlapot írja alá és küldje az alábbi címre:
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE 
M
No
No_2
No_3
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	58. Statement of the facts: 1. ÉV, HÓNAP, NAP napján álltam munkába a közfenntartású  EÜ SZOLGÁLTATÓ NEVE mint közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott BEOSZTÁS. Közalkalmazotti jogviszonyom a törvény erejénél fogva szűnt meg 2021. március 1-jén az alábbiak szerint. (E/1. melléklet: jogviszony megszűnéséről szóló igazolás)2. A magyar Országgyűlés 2020. október 6-án elfogadta az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: „Eszjtv.”). E törvény értelmében közfenntartású egészségügyi szolgáltatónál kizárólag ún. egészségügyi szolgálati jogviszony keretében lehet egészségügyi tevékenységet, illetve az egészségügyi szolgáltatások működőképességének biztosítására irányuló tevékenységet végezni [Eszjtv. 1. § (4) bekezdés]. 3. Az Eszjtv. elfogadásakor a közfenntartású egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatottak túlnyomórészt közalkalmazotti jogviszony keretében, kisebb részben munkaviszony keretében végezték munkájukat. A törvény ezeket a foglalkoztatási jogviszonyokat törölte el és váltotta fel az egészségügyi szolgálati jogviszonyként elnevezett új foglalkoztatási jogviszonnyal.4. Az Eszjtv. elfogadása előtt a Magyar Orvosi Kamara (MOK) és a miniszterelnök zárt ajtók mögött egyeztetett, a parlamentnek benyújtott törvényjavaslat azonban a MOK állítása szerint túlterjeszkedett a tárgyaló felek megállapodásán. A MOK ennek megfelelően később nyilatkozatban rögzítette, hogy az Eszjtv. „előzetes egyeztetés nélkül meghozott … törvény”, amely „számos alkotmányossági és nemzetközi jogba ütköző problémát is felvet” (E/2. melléklet: MOK állásfoglalás).5. Az Eszjtv., valamint az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Vhr.”)  elfogadásával a jogalkotó alapjaiban rajzolta újra az egészségügyi és egészségügyben dolgozók foglalkoztatásának jogi kereteit. Megváltoztak többek között a másodállás vállalásának szabályai, a dolgozók más munkahelyre történő kirendelésének szabályai, átalakult a fizetési rendszer, szabályozás tárgyává vált a legálisan elfogadható juttatások köre, megszűnt a kollektív szerződésen alapuló foglalkoztatás lehetősége, szigorú szabályokat vezettek be a magán- és az állami ellátás keretében nyújtott egészségügyi szolgáltatások szétválasztása érdekében.6. Az Eszjtv. úgy rendelkezik, hogy egészségügyi szolgálati jogviszony egészségügyi szolgálati munkaszerződéssel jön létre [Eszjtv. 2. § (1) bekezdés]. 7. A törvény elfogadásakor a már az ágazatban dolgozók foglalkoztatási jogviszonyának sorsára vonatkozó szabályokat a jogalkotó a törvény „átmeneti” rendelkezései között fektette le. Ezekben úgy rendelkezett, hogy a közalkalmazotti jogviszony a szolgálati munkaszerződés szerinti tartalommal alakul át egészségügyi szolgálati jogviszonnyá 2021. január 1-jén, feltéve, hogy az érintett dolgozó 2020. december 31-ig aláírja a szolgálati munkaszerződést [Eszjtv. 19. § (1)-(4) bek.]. Ezt a határidőt a Kormány később 2021. február 28-ra módosította arra tekintettel, hogy a koronavírus-járvány második hulláma elérte Magyarországot, és rendkívüli terheket rótt az egészségügyi szolgáltatókra [Vhr. 1. § (2) bekezdés]. 8. Annak a közalkalmazott egészségügyi dolgozónak, aki az új szolgálati jogviszonyra vonatkozó kondíciókkal nem kívánta fenntartani foglalkoztatási jogviszonyát, és ezért a szolgálati munkaszerződést a fenti határidőig nem írta alá, közalkalmazotti jogviszonya 2021. március 1-jével a törvény erejénél fogva megszűnt [Eszjtv. 19. § (4) bekezdés]. 9. Mivel sem a jogviszonyváltás módját, sem az új jogviszony kondícióit nem tudtam elfogadni, a munkáltatóm által megszövegezett munkaszerződést nem írtam alá a jogszabály szabta határidőig. Ebből adódóan közalkalmazotti jogviszonyom 2021. március 1-jével megszűnt. 10. A jogviszonyváltást elutasító közalkalmazottak számára a törvényhozó csökkentett összegű végkielégítést állapított meg ahhoz képest, ami a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének esetére a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó törvény – nevezetesen a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) – szabályai alapján járt volna. Az Eszjtv. indokolásában nincs magyarázat arra, hogy milyen indok tette szükségessé a végkielégítésnek ezt az általánostól eltérő szabályozását.  
	59. Statement of the facts: 11. MUNKAÉVEK SZÁMA éves közalkalmazotti jogviszony után a Kjt. 37. § (6) bekezdése alapján XXXXX havi távolléti díjnak megfelelő összeg illetett volna meg. Az Eszjtv. 19. § (4) bekezdése alapján viszont a harminc éves jogviszonyra tekintettel csupán XXXXXXX havi távolléti díjnak megfelelő összegű végkielégítésben részesültem.12. Az általam alapjogsértőnek vélt szabályozással szemben  2021. májusában – jogi képviselőm útján – alkotmányjogi panaszt nyújtottam be a magyar Alkotmánybírósághoz (a továbbiakban: AB). Indítványomban azt állítottam, hogy az Eszjtv. 19. § (4) bekezdése sérti a tulajdonhoz való jogot, továbbá a hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütközik, ezért összeegyeztethetetlen Magyarország Alaptörvényével és az Emberi Jogok Európai Egyezményével. (E/3. melléklet: alkotmányjogi panasz)13. Indítványomra az AB-tól semmilyen reakció nem érkezett: nem kaptam információt arról, hogy az ügyemet nyilvántartásba vették, de nem kaptam felszólítást hiánypótlásra sem. Pedig az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 55. §-a és az AB ügyrendjének (1001/2013. (II. 27.) AB TÜ. határozat, a továbbiakban: Ügyrend) 25-26. §-ai értelmében a főtitkár tájékoztatja az indítványozót arról, ha a beadványa nem alkalmas az elbírálásra vagy hiányos, ahogyan arról is, hogy az  indítványt – mint elbírálásra alkalmast – nyilvántartásba vették, és az eljárás megindult. 14. Ma már tudható, hogy 2022 februárjában az AB két másik, általam nem ismert panaszos indítványára elvégezte az Eszjtv. végkielégítésre vonatkozó speciális szabályainak alkotmányossági vizsgálatát mind tulajdonhoz való joggal, mind a diszkrimináció tilalmával összefüggésben. A február 1-jén meghozott döntés 3053/2022. (II. 11.) AB határozatként (a továbbiakban: Határozat) került kihirdetésre. A Határozat elutasította a vizsgált alkotmányjogi panaszokat. Az én alkotmányjogi panaszomról azonban nem hozott döntést, legalábbis a Határozatból ez nem következik (E/4. melléklet: Határozat).15. Nemrég tudomást szereztem arról is, hogy az AB a honlapján 2022. február 25-én megjelent egy arra vonatkozó hír (E/5. sz. melléklet), hogy az Alkotmánybíróság elbírálta az általam támadott szabályozás alkotmányosságának kérdését, mivel azonban nem nézem rendszeresen az Alkotmánybíróság honlapján megjelenő híreket, ez elkerülte a figyelmem. Az általam követett médiumok sem számoltak be erről a hírről, amiből arra következtetek, hogy sajtóközleményt a testület nem adott ki az ügy kapcsán. A honlaphír szövegéből úgy tűnik, hogy ebből a közleményből kellett volna megtudnom, hogy az Alkotmánybíróság döntött az ügyemben. A közlemény szerint: „Az Alkotmánybíróság határozata az Ügyrend 30. § (5) bekezdése alapján az ügyben benyújtott valamennyi alkotmányjogi panaszra vonatkozik. Tekintettel azonban ezeknek az indítványoknak a szövegazonosságára és nagy számára, az Alkotmánybíróság a döntésről nem tájékoztatja külön-külön postai levélben valamennyi indítványozót, és a végzést sem küldi meg nekik. Az Alkotmánybíróság végzése megjelenik az Alkotmánybíróság Határozatai című hivatalos közlönyben, és bárki által elérhető az Alkotmánybíróság honlapján." 16. Ez a megoldás egyértelműen jogellenes, hiszen az alkotmánybírósági törvény 66. §-a szerint a testület döntését kézbesítés útján kell közölni az indítványozóval, még akkor is, ha az Ügyrend 30. § (5) bekezdése szerint „Több érintett által benyújtott, [...] azonos jog sérelmére és alkotmányos összefüggésre alapított, azonos tárgyú indítvány esetén az Alkotmánybíróság az ügy érdemi vizsgálatát az első befogadást követően elvégezheti.  Az érdemi döntés következményei a többi azonos tárgyú, de még nem befogadott indítványra a döntés érdemétől függően megfelelően alkalmazandóak." 17. A Társaság a Szabadságjogokért és a Magyar Helsinki Bizottság tanácsára  levélben kértem tájékoztatást az Alkotmánybíróság főtitkárától arról, hogy a Határozat az én indítványomat is elbírálta-e. Az Alkotmánybíróság főtitkára ÉV, HÓNAP, NAP napján arról tájékoztatott, hogy a Határozat irányadó az én ügyemre is. (E/6. sz. melléklet)18. Mivel az AB az általam benyújtott indítványt nem vette nyilvántartásba, engem indítványozóként nem tartott számon, nem láthattam, hogy az indítványommal támadott szabályozás alkotmányosságának felülvizsgálata során az Alkotmánybíróság nyilatkozattételre hívta fel az Igazságügyi Minisztériumot (IM) a szabályozás alkotmányosságának kérdése kapcsán, és így nem is reagálhattam az IM állásfoglalására (E/7. melléklet). Ha indítványozóként vettem volna részt az ügyben, akkor erre az álláspontra reagálhattam volna, mivel az Ügyrend 35. §-a alapján az indítványozó alkotmányjogi panasz eljárásban az érdemi tervezetnek a testület általi tárgyalásra kitűzéséig indítványkiegészítést tehet. 19.  A Határozat, amely, mint kiderült, az én ügyemre is vonatkozik, a következő indokokkal utasította el a panaszokat:20. Az AB  szerint az indítványozóknak – a jogviszonyuk megszűnési módjára tekintettel – nem keletkezett a végkielégítésben részesítésre nézve alkotmányosan védett tulajdoni várományuk. Ezt azzal indokolja, hogy a jogviszony törvény általi megszüntetésének a lehetőségét a Kjt.-be annak 2010. évi módosításával iktatta be a jogalkotó [kiegészítve ezzel az új megszűnési jogcímmel a Kjt. 25. § (1) bekezdésének d) pontját] azonban ehhez a megszűnési módhoz végkielégítésre való jogosultságot nem írt elő, ebből következően pedig a panaszosok végkielégítésre nem számíthattak (Határozat [49] pontja). 
	60. Statement of the facts: 21. A Határozat [50] pontja rögzíti, hogy erre vonatkozó jogszabályi ígérvény hiányában a végkielégítést nem lehet a panaszosok közjogi várománya részének tekinteni, annak megszerzésében a panaszosok alappal nem bízhattak, szemben a Kjtv. 37. §-ában meghatározott bármelyik más jogviszony-megszűnési mód bekövetkezte esetére előírt végkielégítésre való jogosultsággal. Azt is leszögezte az AB, hogy a végkielégítésre való jogosultság vonatkozásában a jogalkotót széles mérlegelési jog illeti meg mind a részletes feltételek meghatározása, mind a mérték szabályozása tekintetében, ezért nem ellentétes az Alaptörvény XIII. cikke (1) bekezdésében biztosított tulajdonhoz való jog védelmével az a szabályozás, amelyet az Eszjtv. 19. § (4) bekezdése tartalmaz (Határozat [51] pont).22. A Határozat alapján az Eszjtv. kifogásolt rendelkezése nem ütközik a diszkrimináció tilalmába sem, mivel nem tesz különbséget összehasonlítható helyzetben lévők között. Erre a kérdésre a Határozat [61]-[62] pontjában tér ki az AB. Itt elismeri, hogy a jogviszonyváltozást megelőzően a változással érintett dolgozók egységesen a Kjt. hatálya alá tartoztak, és ezáltal a csoportképzés lényegi ismérveit tekintve homogén közösséget alkottak. Onnantól kezdve viszont, hogy egyes dolgozók elfogadták az új jogállást, mások pedig nem, felbomlott ez a homogén közösség, mert míg előbbiek jogviszonya az új jogállásban folytatódott tovább, addig az utóbbiak jogviszonya a törvény rendelkezése alapján megszűnt, aminek következtében egyik csoport sem minősül közalkalmazottnak. Ennélfogva a szabályozás szempontjából összehasonlítható helyzetben lévő jogalanyok között nem történt különbségtétel – szól az indokolás. Szintén nem találta az AB az indítványozókkal összehasonlítható helyzetben lévőnek azokat a személyeket, akik egyéb foglalkozási szabályok hatálya alatt állnak és a vonatkozó törvényi szabályozás alapján jelentősebb összegű végkielégítésre jogosultak olyankor, amikor a munkavégzésre irányuló jogviszony lényeges feltételeiben a foglalkoztatott szempontjából külsőnek tekinthető körülmények módosulnak (mint amilyen például a jogviszonyra vonatkozó jogszabályi környezet megváltozása vagy a munkáltató szerződésmódosítási szándéka), és ez a foglalkoztatott részéről annak eldöntését igényli, hogy a jelentősen megváltozott feltételek mellett fent kívánja-e tartani a jogviszonyt a foglalkoztatóval (Határozat [59] pont). 23. A hazai jogi környezettel és az összehasonlítható helyzetben lévő csoportokkal kapcsolatban még az alábbiak rögzítése szükséges. Az Eszjtv. 19. § (4) bekezdésben foglaltnál kedvezőbb végkielégítési szabályok vonatkoznak az olyan más ágazati jogszabályok alá eső személyekre, akiknek a jogviszonya egyébként végkielégítést megalapozó módon szűnik meg, ideértve az egészségügyi szolgálati jogviszonyban állókat, a munkavállalókat, a közalkalmazottakat, a kormánytisztviselőket és közszolgálati tisztviselőket is (az eltérés mértékéhez lásd az E/3. mellékletként csatolt alkotmányjogi panaszban szereplő táblázatot). A törvényhozó maga is elismeri e helyzetek egyenértékűségét azzal, hogy az egészségügyi szolgálati munkaszerződést alá nem író személyeknek a korábbi foglalkoztatóval fennálló, munkavégzésre irányuló jogviszony megszűnésére tekintettel járó juttatást „végkielégítésnek” nevezi, azaz a szerződés alá nem írását végkielégítést megalapozó helyzetnek tekinti, és nem egyszerűen a jogviszony megszűnését eredményező munkavállalói döntésnek. 24. Ez összhangban áll azoknak az egyéb analóg helyzeteknek a törvényi szabályozásával, amikor a munkavégzésre irányuló jogviszony lényeges feltételeiben a foglalkoztatott szempontjából külsőnek tekinthető körülmények módosulása (pl. a jogviszonyra vonatkozó jogszabályi környezet megváltozása vagy a munkáltató szerződésmódosítási szándéka) miatt áll vagy állna be jelentős változás, és ez a foglalkoztatott részéről annak eldöntését igényli, hogy a jelentősen megváltozott feltételek mellett fent kívánja-e tartani a jogviszonyt a foglalkoztatóval. Ilyen szabályokat tartalmaz (i) a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (Mt.) 66. § (5) bekezdése arra az esetre, ha a munkavállaló nem járul hozzá más munkakörben való foglalkoztatásához; (ii) a Kjt. 25/A. § (6) bekezdése arra az esetre, ha az alapító vagy a munkáltató döntése alapján a munkáltató egésze vagy egy része az Mt. hatálya alá tartozó munkáltató számára kerül átadásra; (iii) az Mt. 63. §-a és 77. § (1) bekezdése arra az esetre, ha jogszabály rendelkezése alapján a gazdasági egységet átvevő munkáltató nem az Mt. hatálya alá tartozik (ami szükségszerűen a munkavégzésre irányadó szabályok jelentős megváltozásával is jár); (iv) a Kjt. 37. § (9) bekezdése akkor, ha egy közalkalmazott alapos okkal nem járul hozzá a kinevezés módosításához vagy az áthelyezéshez; (v) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 72/A. §-a arra az esetre, ha jogszabály rendelkezése folytán a munkáltató egésze vagy egy része a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatóvá alakul át (tehát a jogviszony jellege jelentősen módosul és az érintettre a korábbi jogviszonyra nem jellemző többletkötelezettségek és korlátozások hárulnának), és az érintett a hivatásos szolgálati jogviszony létesítéséhez nem járul hozzá; (vi)  a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 362/E. §-a arra az esetre, ha a rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott  közalkalmazottak és kormánytisztviselők nem járulnak hozzá a jogviszonyuk rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonnyá, vagy az Mt. szerinti munkaviszonnyá való átalakulásához; (vii) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 89. § (5) bekezdése és 285. § (9) bekezdése arra az esetre, ha a központi kormányzat által foglalkoztatott személyek nem járultak hozzá különböző jogviszonyainak kormányzati szolgálati jogviszonnyá, illetve politikai szolgálati jogviszonnyá alakulásához, és ezért felmentésüket kérték. (ezen szabályok részletes ismertetését lásd az E/3. mellékletként csatolt alkotmányjogi panaszban).
	61. Article invoked: 1. Kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkEgyezmény 14. cikk
	61. Explanation: 25. Nem felel meg a tulajdonhoz való jog korlátozására vonatkozó egyezményes követelményeknek az, hogy a törvényhozó döntése alapján elestem a közalkalmazotti jogviszonyom időtartama alapján jogos várományomat képező végkielégítéstől akkor, amikor a közalkalmazotti jogviszonyom azért szűnt meg, mert nem egyeztem bele a foglalkoztatási jogviszonyom lényeges kondícióinak a törvényhozó által kezdeményezett megváltoztatásába.26. Az a végkielégítés, amely nekem a Kjt. alapján járt volna, jogos várománynak minősül, elvonása pedig nem felelt meg a tulajdonjog korlátozására vonatkozó követelményeknek. 27. (i) NEM VOLT TÖRVÉNYES: a végkielégítés jelentős részét elvonó szabályozás a hatálybalépését megelőző időben létrejött jogviszonyokba jelent lényeges, a jogosultak által előre nem látható beavatkozást, azaz visszamenő hatályú jogalkotásnak minősül. 28. (ii) NEM VOLT LEGITIM CÉLJA: az Eszjtv. indokolásában nincs magyarázat arra, hogy milyen kényszerítő közérdek tette szükségessé a végkielégítés általánostól eltérő szabályozását (lásd a jelen kérelem 10. pontját). 29. (iii) ARÁNYTALAN: feltéve, de meg nem engedve, hogy a tulajdonelvonásnak legitim célt ad az a jogalkotói szándék, hogy minél több egészségügyi dolgozót késztessen az új jogviszonyba való belépésre, akkor sem tekinthető arányosnak a korlátozás. Aránytalan az a szabályozás, amely azokat, akik törvényben rögzített, évtizedeken át hatályos szabályok érvényesülésében bízva léptek be és maradtak a közalkalmazotti jogviszonyban, jogos várományuk elvonásával kényszerít át egy egyoldalúan meghatározott tartalmú új jogviszonyba, amikor erre más, kevésbé korlátozó eszközök, így például anyagi vagy egyéb ösztönzők igénybevétele is nyilvánvalóan rendelkezésre állnak. A végkielégítés olyan jogos váromány, amit a dolgozók értékteremtő munkájukkal és lojalitásukkal vívnak ki, és amelynek funkciója a munkáltató érdekkörére visszavezethető felmondással előidézett egzisztenciális válság kompenzálása. Huzamos időt szolgáltam az egészségügyben, lojalitásom munkáltatómhoz és a közszférához megkérdőjelezhetetlen. Ez a munka vált a jogalkotó szemében egy csapásra elismerésre jórészt méltatlanná akkor, amikor úgy döntöttem, hogy nem egyezem bele a foglalkoztatási jogviszonyom lényeges kondícióinak a törvényhozó által kezdeményezett megváltoztatásába. Nem áll tehát fent méltányos egyensúly a közérdek és a jogkorlátozás által rám rótt teher között. Az arányosság mérlegelése során értékelni kell a szabályozás diszkriminatív voltát (lásd alább), valamint a korlátozást megvalósító hatóságok eljárását. Amennyiben a szabályozás visszamenőleges hatálya nem a „törvényességet" kizáró körülmény, úgy az arányosság eljárási oldalának mérlegelése során kell figyelembe venni, hogy a jogalkotó visszamenőleges hatállyal, egyik pillanatról a másikra, társadalmi egyeztetés és az érintettekkel (így pl. a MOK-kal) való egyeztetés nélkül vont el olyan tulajdoni várományt, amelyre az évtizedes törvényi szabályozás alapján számíthattam (Beyeler v. Italy, 109. §).  30. A diszkrimináció kapcsán az alábbiakat adom elő (vö. Rasmussen v Denmark): 31 (i) A megkülönböztetés egyezményes jogot érint (tulajdonhoz való jog). 32. (ii) Van eltérő bánásmód a végkielégítés tekintetében: az egyéb foglalkozási ágakban dolgozó közalkalmazottak, továbbá az egészségügyi szolgálati jogviszonyba belépők 30 éves jogviszony után nálam jóval nagyobb mértékű végkielégítésre jogosultak. Ugyanez a különbség fennáll köztem és azok között is, akik számára a jogalkotó biztosítja a szokásos mértékű végkielégítést, amikor a jogviszony lényeges feltételei jelentősen megváltoznak, és ezért a foglalkoztatott nem kívánja fenntartani a jogviszonyt (lásd ehhez: a jelen kérelem 23-25. pontját)33. (iii) A különbség összehasonlítható helyzetben lévők között áll fenn: tévesen állítja az AB, hogy a végkielégítés szempontjából nem vagyok összehasonlítható helyzetben más közalkalmazottakkal. Az AB ezt azzal támasztja alá, hogy a jogviszonyváltás elfogadása 
	62. Article invoked: Egyezmény 6. cikk
	62. Explanation: vagy elutasítása UTÁN már senki nem minősül közalkalmazottnak a jogviszonyváltással érintettek közül: sem én, aki elutasítottam az új jogállást, sem az, aki elfogadta azt. Az AB ugyanakkor szem elől téveszti, hogy a végkielégítés nem a közalkalmazotti jogviszonyban már nem álló dolgozók jogos várománya, hanem a még közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozóké, épp a jogviszony megszűnésének esetére. Következésképpen az összehasonlíthatóság szempontjából nem a jogviszonyváltás elutasítása utáni, hanem az azt MEGELŐZŐ időszak a releváns, amikor közalkalmazotti státuszom fennállása elvitathatatlan. (iv) A különbségtétel legitim céljának és arányosságának körében érveim megegyeznek atulajdonhoz való jog korlátozása tekintetében kifejtett érvekkel.34. Sérti a tisztességes eljáráshoz való jogomat az, hogy (i) hiába nyújtottam be alkotmányjogi panasz eljárást kezdeményező indítványt az AB-hoz, az eljárás az ügyemben nem indult meg, és erről a tényről az AB nem értesített, indítványomra semmilyen hivatalos reakciót nem adott;(ii) indítványomat az AB – az (i) pontban leírtak ellenére – elbíráltnak minősítette, de az indítványomat érintő döntést velem még csak nem is közölte;(iii) az (i) pontban leírtakból kifolyólag elestem attól a lehetőségtől, hogy az indítványommal támadott szabályozás alkotmányossági felülvizsgálata során reagálhassak az eljárásban nyilatkozattételre felhívott Kormánynak a szabályozás alkotmányosságát alátámasztó érveire.35. Az indítványok hivatalos feldolgozása, továbbá az indítványok tárgyában született döntések közlése az AB törvényben foglalt kötelezettsége. Az Abtv. 55. §-a és az AB ügyrendjének 25-26. §-ai értelmében a főtitkár köteles tájékoztatni az indítványozót arról, ha a beadványa nem alkalmas az elbírálásra vagy hiányos, ahogyan arról is, hogy az  indítványt – mint elbírálásra alkalmast – nyilvántartásba vették, és az eljárás megindult. Az Abtv. 66. §-a pedig kifejezetten előírja, hogy az AB döntését kézbesítés útján közölni kell az indítványozóval. 36. A tisztességes eljáráshoz való jog biztosítani hivatott az eljárásban részvevők számára azt, hogy ügyeikben észrevételeiket előadhassák. Mint már említettem a (18. pont) több minisztérium is kifejthette álláspontját az indítványommal támadott szabályozás alkotmányosságáról az AB előtt, ezekre az álláspontokra azonban nem reagálhattam, annak ellenére, hogy a véleményezett szabályozást magam is megtámadtam. Ha az AB nyilvántartásba vette volna az indítványomat, majd  azt egyesítette volna az azonos tartalmú indítványokkal, indítványozóként részt vehettem volna abban az  eljárásban, amelyben a miniszterek is. Így pedig reagálhattam volna az állásfoglalásra, mivel az Ügyrend 35. §-a alapján az indítványozó a panaszeljárásban az érdemi tervezetnek a testület általi tárgyalásra kitűzéséig indítványkiegészítést tehet. Az Alkotmánybíróság kifogásolt eljárása tehát megfosztott ettől a véleményezési jogtól.37. Az EJEB a magyar AB előtti, az Abtv. 26. § (2) bekezdése szerinti alkotmányjogi panasz eljárást a törvényben kirajzolódó attribútumai alapján hatékony jogorvoslatnak tekinti, ezért várja el annak kimerítését az Egyezmény megsértésére hivatkozó kérelmek elfogadásához (Mendrei v. Hungary, §§ 32-43). Hatékony jogorvoslatnak megítélésem szerint csak olyan eljárás minősülhet, amely alapjaiban megfelel a tisztességes eljárás egyezményes követelményrendszerének, mivel e követelményrendszer teljesülése a jogorvoslati funkciót betöltő eljárások hatékonyságának is fokmérője. Amennyiben tehát az EJEB úgy ítélné meg, hogy az egyoldalú alkotmányjogi panasz eljáráson nem lehet számonkérni a tisztességes eljáráshoz való jog tiszteletben tartását, akkor nem tarthatná fenn az arra vonatkozó álláspontját, hogy az Abtv. 26. § (2) bekezdése szerinti eljárás hatékony jogorvoslat.                 Az érvek  részletes kibontását lásd a PÓTLAPON (F/1. melléklet)
	63. Complaint: alkotmányjogi panasz 
	63. Information about remedies used and the date of the final decision: Az Egyezmény 35. cikk 1. bekezdése szerint az ügyet csak akkor lehet a Bíróság elé terjeszteni, ha az összes hazai jogorvoslati lehetőséget már kimerítették a nemzetközi jog általánosan elismert szabályainak megfelelően. A jelen kérelemben kifejtett jogsértés az Eszjtv. 19. § (4) bekezdésének közvetlen hatályosulása folytán, bírói döntés nélkül következett be. Az ilyen jogsérelmek esetére az egyetlen igénybe vehető jogorvoslati út az Alkotmánybíróság előtt megindított alkotmányjogi panaszeljárás, amelynek jogalapja az Abtv. 26. § (2) bekezdése. Az EJEB a Mendrei v. Magyarország (appl. 54927/11.) ügyben általánosságban hatékony jogorvoslatként ismerte el az Abtv. 26. § (2) bekezdése szerinti alkotmányjogi panaszt (Mendrei v. Magyarország § 32-43.), ezért ezt az eljárás meg is kellett indítanom ahhoz, hogy az Egyezmény megsértésére hivatkozással kérelmemmel a Bírósághoz fordulhassak.Bár az Alkotmánybíróság a panaszindítványomat közvetlenül nem bírálta el, a testület a 33053/2022. (II. 11.) AB határozatával elbírált két másik indítványt, amelyek ugyanazon jogok sérelmére hivatkozással kérték az Eszjt. 19. § (4) bekezdésének megsemmisítését, mint az általam beadott indítvány. Az AB elutasította a vizsgált indítványokat. Az AB főtitkára – kérésemre – igazolást állított ki arról, hogy a döntés irányadó az én ügyemre is, noha előzőleg a döntést részemre az AB nem kézbesítette, indítványomra semmilyen választ nem adott. Az Abtv. 66. §-a értelmében a Alkotmánybíróságnak törvényi kötelezettsége, hogy döntését kézbesítés útján közölje az indítványozóval. Ezt a kötelezettséget a testület saját ügyrendjében nem írhatja felül, és nem dönthet úgy sem, hogy szabályszerű kézbesítés helyett döntését egy honlaphír formájában közli a panaszossal. Erre tekintettel az ügyemben hozott döntést joghatályosan mind a mai napig nem közölte velem az Alkotmánybíróság, mivel azonban nincs eszközöm arra, hogy a szabályszerű közlést kikényszerítsem, a főtitkár által kiállított igazolást és annak dátumát vagyok kénytelen végső határozatként és annak kelteként figyelembe venni.Az Abtv. 39. § (2) bekezdése értelmében az AB döntésével szemben további jogorvoslatnak nincs helye. Mindezek alapján minden hazai jogorvoslati lehetőséget kimerítettem.
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	69. Comments: Kérem a tisztelt Bíróságot, hogy a fentiek alapján állapítsa meg  az Egyezmény 1. Kiegészítő Jegyzőkönyve 1 cikkének, az Egyezmény 14. cikkének és 6. cikkének sérelmét, valamint azt, hogy a jogsértések megállapítása mellett ítéljen meg számomra igazságos elégtételt is.
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