
MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG 

 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. I/12. 
 1242 Budapest, Pf. 317. 

Tel/fax: + 36 1 321 4323, 321 4141, 321 4327 
helsinki@helsinki.hu 

www.helsinki.hu  
 

   

 

Az Európai Menekültügyi Tanács (ECRE) tagja 

 
 
 

Tájékoztató 
a magánnyudíjpénztár-tagok számára az Emberi Jogok Európai Bírósága 

előtti jogérvényesítés módjáról  
 

A Magyar Helsinki Bizottság több munkatársa fordult az Emberi Jogok Európai Bíróságához (Bíróság) 
azért, mert 2011 decemberétől a magyar állam úgy szedi majd be a járulékalapjuk egynegyedét a 
társadalombiztosítás javára, hogy munkában töltött szolgálati idejüket nem ismeri el. Ez a rendelkezés 
sérti az Emberi Jogok Európai Egyezményében foglalt diszkriminációtilalmat, mert elfogadható ok 
nélkül különbözteti meg hátrányosan őket a kizárólag társadalombiztosítási nyugdíjrendszert 
választókkal szemben. A szabályozás több mint 100.000 embert érint, s természetesen 
mindannyiuknak joguk van a Bírósághoz fordulni. Jelen tájékoztatóval a Magyar Helsinki Bizottság 
arról ad információt, hogy a jogérvényesítésnek mi a módja, és a Bizottság – korlátozott kapacitására 
tekintettel – miben tud segítséget nyújtani a jogkereső állampolgároknak.  

 

1. Milyen eljárást és milyen határidőn belül indíthat a jogorvoslatot kereső személy? 

A magánnyugdíjpénztárak tagjai az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt indíthatnak eljárást a Magyar 
Köztársasággal szemben, az eljárás menetéről és a szükséges formanyomtatványokról részletes 
információ található magyar nyelven a Bíróság hivatalos honlapján, melynek elérhetősége: 
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/B243652D-82EA-4104-B8AF-
E2959F77D5B0/0/HUN_P0_pack.pdf. Az eljárás megindításának általános határideje a jogsértéssel 
szembeni utolsó hazai jogorvoslat kimerítésétől számított hat hónap, azonban jelen esetben hatékony 
hazai jogorvoslat nem érhető el, mivel a jogsértés jogszabályon alapszik. Mivel a jogsértés ugyanakkor 
folyamatos, a jogérvényesítésre nyitva álló határidő folyamatosan nyitva áll, ameddig a diszkriminatív 
helyzet meg nem szűnik.  

 

2. Milyen költségei vannak az eljárásnak?  

A Bíróság előtti igényérvényesítésnek nincsen illetéke vagy egyéb eljárási költsége (leszámítva a 
kérelem és egyéb iratok postai megküldésének költségét), az eljárás első szakaszában az ügyvédi 
képviselet sem kötelező, így ügyvédi költség az eljárás megindításakor csak akkor merül fel, ha a 
kérelmező ügyvéd közreműködését veszi igénybe, akinek díjáról természetesen maga az eljáró ügyvéd 
tud tájékoztatást adni.  

Ügyvédi képviselet az eljárásban onnantól kötelező, hogy a Bíróság a kérelmező panaszát megküldi 
észrevételezésre a magyar kormánynak. Ez kb. fél-másfél évvel a kérelem benyújtását követően 
várható (ettől a ponttól kezdve az eljárás angol vagy francia nyelven folyik, a kérelem azonban 
magyarul is benyújtható). 

 

3. Miben tud segíteni a Magyar Helsinki Bizottság és milyen feltételekkel? 

Erre vonatkozó igény esetén a Magyar Helsinki Bizottság ingyenesen a jogkereső állampolgárok 
rendelkezésére bocsátja a kidolgozott kérelmet, amelyben az érintettnek csak a személyi adatait kell 
kitöltenie, továbbá csatolnia kell a kérelemhez a magánnyugdíjpénztári tagsági jogviszony 
fenntartásáról szóló érkeztetett nyilatkozat másolatát. A kérelem átadásának feltétele, hogy az érintett 
titoktartási nyilatkozatban vállalja azt, hogy a Helsinki Bizottság által elkészített kérelem tartalmát más 
személy számára nem teszi hozzáférhetővé.  
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Azok, akik személyesen nem tudják átvenni a benyújtandó kérelmet, postán is elkérhetik azt a 
következő módon:  

 

1. A Helsinki Bizottság honlapjáról letöltik a titoktartási nyilatkozatot, és azt aláírva postán, 
ajánlott küldeményként eljuttatják a Bizottság részére. 

2. A borítékba kérjük, helyezzenek el egy válaszborítékot, és ragasszanak rá bélyeget 385 forint 
értékben, a postaköltséget sajnos a Bizottság nem tudja tömegesen vállalni. 

3. A borítékra kérjük írják rá, hogy „Magánnyugdíjpénztár”. 

 

4. Mi lehet egy esetleges, a Magyar Köztársaságot elmarasztaló döntés 
következménye? 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának nincs olyan hatásköre, mint az Alkotmánybíróságnak, vagyis a 
diszkriminatív szabályozást nem semmisítheti meg.  

Döntésével a Bíróság megállapíthatja azt, hogy a Magyar Köztársaság megsértette a kérelmező 
Emberi Jogok Európai Egyezményében biztosított valamely jogát, és a jogsértés miatt igazságos 
elégtételnek nevezett kártérítést ítélhet meg a kérelmezőnek.  

Az is megtörténhet, hogy egy speciális eljárásban (úgynevezett „pilot-procedure”) a Bíróság arra 
kötelezi a Magyar Köztársaságot, hogy olyan tartalmú egyezséget kössön az első panaszok egyikét 
benyújtó személlyel, amelyben egyúttal azt is vállalja, hogy a többi, hasonló helyzetben lévő 
kérelmezővel szemben is megszünteti a diszkriminatív helyzetet. Ebben az esetben a Bíróság 
figyelemmel kíséri, hogy a magyar állam az egyezségben vállalt kötelezettségét valóban teljesíti-e az 
adott kérelmező és a hasonló helyzetben lévő személyek tekintetében is.  

A Bíróság döntése természetesen nem jósolható meg. Mint minden jogvitának, ennek az eljárásnak a 
kimenetele sem garantáltan pozitív, azonban a Bíróság eddigi gyakorlata alapján erős érvek szólnak 
amellett, hogy a magánnyudíjpénztár-tagok megkülönböztetése sérti az Egyezményben foglalt 
hátrányos megkülönböztetés tilalmát a tulajdonjoggal összefüggésben. 

 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága postacíme:  
 
The Registrar 
European Court of Human Rights, Council of Europe  
F-67075 STRASBOURG CEDEX, FRANCE 
 
 


