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Az Alkotmanybfrosaghoz 2012. Junius 19-en es 2012. Junius 27-en erkezett, a korhatar elotti
oregsegi nyugdijak megszunteteserol, a korhatar elotti ellatasrol es a szolgalati jarandosagrol
szolo 2011. evi CLXVII. torveny (a tovabbiakban: Knymt.) 5. § (l)-(2), es (4) bekezdesei
targyaban - a Fuggetlen Rendor Szakszervezet kepviseleteben - eloterjesztett alkotmanyjogi
panasz indftvanyaikkal kapcsolatban az alabbiakrol tajekoztatom Onoket.
Az Alkotmanybirosag
hatarozataban
megallapitasara

a

teljes

Knymt.
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a 23/2013. (IX. 25.) AB

bekezdesei

alaptorveny-ellenessegenek

es megsemmisitesere iranyulo alkotmanyjogi

panaszokat es inditvanyt

elutasitotta.
Az Alkotmanybirosag

Ugyrendjenek

30. § (5)

bekezdese

alapjan

az erdemi

dontes

kovetkezmenyei a tobbi azonos targyu, de meg nem befogadott inditvanyra - igy az.On
inditvanyaira is - a dontes erdemetol fuggoen megfeleloen alkalmazandoak. Az inditvanyok
egy reszenek erdemi vizsgalatara arra figyelemmel kerult sor, hogy az Alkotmanybirosag
Ugyrendjenek 30. § (5) bekezdese alapjan a tobb erintett altal benyujtott, az Alaptorvenyben
biztositott azonos jog serelmere es alkotmanyos osszefuggesre alapitott, "azonos targyu
inditvany erkezett.

ALKOTMANYBIROSAC
1015 Budapest, Donati u. 35-45.
Telefon: (+36 1)488 3100

•

1535 Budapest, Pf. 7 7 3 .

• Fax: (+36 1)212 1170

•

www.mkab.hu

Az Alkotmanybirosag alta! erdemben megvizsgalt alkotmanyjogi panaszok inditvanyozoi - az
On inditvanyaban hivatkozott alkotmanyjogi osszefuggessel megegyezoen - a Knymt 5. §
(l)-(2), es (4) bekezdesei alaptorveny-ellenessegenek megallapftasat es megsemmisiteset arra
tekintettel kertek, hogy a megjelolt jogszabalyi rendelkezesek ellentetesek az Alaptorveny
XHI. cikkevel, valamint XV. cikkenek (2) bekezdesevel.
Az Alkotmanybirosag a hatarozataban kifejtette, hogy a Knymt. 5. § (1) es (2) bekezdeseivel,
illetoleg az ezekhez kapcsolodo tovabbi torvenyi rendelkezesekkel megallapitott juttatasai az
Alaptorveny Zaro es vegyes rendelkezesek 19. (5) bekezdeseben adott feihatalmazasa
vegrehajtasat szolgaltak. Az Alkotmanybirosag nem talalta e rendelkezeseket az Alaptorveny
B) cikkevel ellentetesnek, ennek kovetkezteben ertelemszeruen nem allapithatta. meg a xm.
cikkre hivatkozo inditvanyi elemekben megjelolt alapjog, a tulajdonjog serelmet sem. A
szerzett jogok tekinteteben mindazonaltal az Alkotmanybirosag leszogezte azt is, hogy a
korabbi jogcimen szerzett jogosulti varomany az uj juttatas megallapitasaval nem szunt meg.
Egyreszt magat az uj ellatast is a korabbi jarulekfizetesre tekintettel ailapitotta meg a torveny,
masreszt pedig a varomany az oregsegi nyugdijkorhatar betoltesekor a Knymt. 18. § (1),
illetoleg (2) bekezdesei szerint megvalosul. (Indokolas [74])
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Alkotmanybirosag kifejtette, hogy ha a jogalkoto a nyugellatasi jogot szerzett szemelyekbol
azokat a jogosultakat tartja bent a nyugdijrendszerben, akik az idoskori ellatasra koruknal
fogva jogosultak, esszeru es kello sulyu alkotmanyos indoknak tekintheto. A korhatar elotti
ellatasba, illetoleg

a

szolgalati jarandosagba

kivezetettek

kozotti, a

korhatar

eltero

megallapitasaban mutatkozo kulonbsegtetel pedig azert nem diszkriminativ, mert ket eltero
ellatasi formarol van szo, vagyis az erintettek nem tartoznak homogen'CSoportba. (Indokolas
[88])
Az Alkotmanybirosagrol szolo 2011. evi C l i . torveny 31. § (1) bekezdese alapjan, ha
alkotmanyjogi
Alaptorvennyel

panasz alapjan az alkalmazott jogszabaly vagy jogszabalyi
valo

osszhangjarol

az

Alkotmanybirosag

mar

dontott,

rendelkezes
ugyanazon

jogszabalyra, illetve jogszabalyi rendelkezesre es ugyanazon Alaptorvenyben biztositottjogra,
valamint azonos alkotmanyjogi osszefuggesre hivatkozassal - ha a korCilmenyek alapvetoen
nem valtoztak meg -

nines helye az alaptorveny-ellenesseg

megallapftasara

iranyulo

alkotmanyjogi panasznak.
Afentiek alapjan tajekoztatom, hogy alkotmanyjogi panasz inditvanyanak erdemi'elbiralasara
- mivel az On altal serelmezett jogszabalyi rendelkezesek Alaptorvennyel valo osszhangjarol
az Alkotmanybirosag az On altal megjelolt jogszabalyi rendelkezesre es Alaptorvenyben
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biztositott jogra, valamint azonos alkotmanyjogi osszefuggesre hivatkozassal mar dontott nines lehetoseg.
A 23/2013. (IX. 25.) AB hatarozat szovege megtalalhato az Alkotmanybirosag honlapjan.
Kerem tajekoztatasom szives tudomasulvetelet.
Budapest, 2013. oktober 4.

Odvozlettel,

Dr. BitskeyiBotond
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