Ismételt szolgálati viszony létesítésénél hogyan kell a szolgálati időt számítani?
A Hszt. 326. § (1) és (2) bekezdése a szolgálati viszonyban töltött idő
meghatározásánál különbséget tesz aszerint, hogy a szolgálati viszonyt a Hszt.
hatálybalépése (1996. szeptember 1.) előtt vagy után létesítették.
A Hszt. hatályba lépése előtt létesített szolgálati viszonynál a hivatásos szolgálati
viszonyban eltöltött és a beszámított szolgálati időt is szolgálati viszonyban töltött
időnek kell elismerni.
A Hszt hatályba lépése után létesített szolgálati viszony esetén a szolgálati időbe
csak a 328. § (1) bekezdése szerinti beszámításnak van csak helye. Eszerint: „A
szolgálati nyugdíja jogosultság szempontjából szolgálati viszonyban ténylegesen
eltöltött időnek kell tekinteni:
− a sor-,
− a tartalékos,
− a póttartalékos,
− a továbbszolgáló és a szerződéses katonai,
− a fegyveres szerveknél, valamint a Magyar Honvédségnél hivatásos
szolgálati, továbbá
− a katonai és rendvédelmi oktatási intézményeknél 1998. január 1-jét
megelőzően hallgatói (növendéki) viszonyban töltött időt.”
A „régi és az új számítás” különbözősége akkor jelenthet gondot, ha valaki a Hszt-t
megelőző időben szolgálati viszonyban állt, s ekkor szolgálati viszonyába „elismert
időket” is beszámítottak, majd a Hszt. hatályba lépése után ismételten szolgálati
viszonyt létesít.
Ez esetben fontos, hogy ez visszavételnek vagy új szolgálati jogviszony
létesítésének számít-e.
A Hszt. 64. §-a kategórikusan meghatározza, hogy mely esetekben lehet szó
visszavételről:
− 53. § a) pont (közös megegyezés),
− 56. § (1) bekezdés a)-c) pontjai (létszámleépítés; átszervezés; nyugdíjjogosult
szolgálati érdekből tovább nem foglalkoztatható) szerinti felmentés és az
− 56. § (2) bekezdés c) pontja (vezetői kinevezés visszavonása után felajánlott
beosztást nem fogadja el) szerinti felmentés
után legfeljebb egy esetben kerülhet erre sor.
E felsorolásban viszonylag új elem a közös megegyezéssel való jogviszony
megszüntetést követő visszavételt, e szabály 2003. július 1-től hatályos.
A bíróság jogerős ítéletében kifejtette, hogy e rendelkezést visszamenőleg kell
alkalmazni az 1996. szeptember 1-jétől 2003. július 1-jéig terjedő időszakra is .
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