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A FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET
FŐTITKÁRÁNAK
5/2012. (II. 08.) számú
TÁJÉKOZTATÓJA
a szolgálati nyugdíjak szolgálati járandósággá történt átalakítása miatt
a magyar Alkotmánybírósághoz benyújtandó beadványról és
a Strasbourgi Bíróság előtti eljárás rendjének módosulásáról

Amint arról korábban már tájékoztatást adtunk, az FRSZ jogi segítséget nyújt mindazon tagjai
számára, akiknek szolgálati nyugdíját 2012. január 01-jei hatállyal szolgálati járandósággá
minősítette át és 16 %-os személyi jövedelemadóval sújtotta a korhatár előtti öregségi
nyugdíjak megszűntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló
2011. évi CLXVII. törvény.
A jogérvényesítés érdekében minden érintettnek két bírósági beadványt kell benyújtania:
 egyet a Strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságához (a
továbbiakban: EJEB) és
 egyet a magyar Alkotmánybírósághoz (a továbbiakban: AB).
A bírósági beadványok mintáit – jogászaink közreműködésével – a Magyar Helsinki Bizottság
készítette el.
A Strasbourgi Bírósághoz benyújtandó kérelmek feldolgozása tavaly december hónapban
vette kezdetét, mostanra pedig elkészült az Alkotmánybírósági beadvány mintája is.
Időközben azonban olyan sok kérelem érkezett Strasbourgba, melynek feldolgozása
meghaladta a bíróság teherbírását. Ennek következtében a kinti ügyintézés rendkívüli módon
lelassult és a bíróság speciális eljárási szabályok alkalmazását kérte a hozzá forduló
személyeket képviselő szervezetektől.
Ahhoz, hogy a bíróság kérésének eleget tudjunk tenni, módosítanunk kell a kérelmek
hozzánk való beküldésének és feldolgozásának korábban kialakított rendjét.
Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy jelen tájékoztató kiadásának napjával érvényét
veszíti a Strasbourgi Bíróság előtti eljárás rendjéről szóló 2/2012. (I. 10.) számú Főtitkári
Tájékoztató.

Az alábbiakban arról adunk tájékoztatást, hogy miként kell eljárniuk az érintetteknek a
Strasbourgi Bíróság előtti eljárás kezdeményezése és a magyar Alkotmánybíróság előtti
eljárás megindítása érdekében.
Tekintettel arra, hogy mindkét beadvány, valamint az azok mellékletét képező jogi és
gazdasági háttértanulmányok elkészítése komoly szellemi és anyagi ráfordítást igényeltek,
továbbá az eljárások jelentős kiadásokkal is járnak, a beadványokat továbbra is kizárólag azok
számára kívánjuk rendelkezésre bocsátani, akik FRSZ tagságukat igazolni tudják! (Ennek
megfelelően a tagsági viszony fennállását a beadványok bíróságnak való megküldése előtt a
KKI továbbra is ellenőrzi.)
I) A STRASBOURGI BÍRÓSÁG ELŐTT ELJÁRÁS MÓDOSÍTOTT SZABÁLYAI

Elöljáróban tájékoztatjuk azon tagjainkat, akik a Strasbourgi Bíróságtól kapott vonalkódos
iktatószámukat és az egyéb szükséges irataikat megküldték az FRSZ központi
irodájának, hogy kérelmeiket 2012. február 06-án postára adtuk. A bíróság az eljárás
további részében szakszervezetünket fogja tájékoztatni a teendőkről. Amennyiben azonban
mégis közvetlenül a kérelem benyújtójához küldenének valamilyen megkeresést
Strasbourgból, azt kérjük haladéktalanul jelezni szakszervezetünk számára, a szükséges
intézkedések határidőre való majdani teljesítése érdekében.
Tekintettel arra, hogy a Strasbourgi Bíróság menet közben módosította a hozzá beérkező
kérelmek feldolgozásának rendjét, szakszervezetünknek is új eljárási rendet kell bevezetnie.
Ennek következtében a kérelmezők korábbi I., II. és III. számú csoportokba való
besorolása is megszűnik és mindazok, akik nem kaptak a bíróságtól vonalkódos
iktatószámot, a továbbiakban egy csoportba fognak tartozni! A Strasbourgi Bíróság
ugyanis azt kérte tőlünk, hogy valamennyi kérelmet – az általuk meghatározott rendben –
egyszerre küldjük meg számára! A Bíróság az ügyeket a kérelmezők képviseletét ellátó
szervezetenként egy-egy ügyszám alatt kívánja egyesíteni, az ügyintézés felgyorsítása
érdekében.
Ennek érdekében felhívjuk minden érintett tagunkat, hogy legkésőbb
2012. február 22-ig
postázzák számunkra mindazon iratokat, melyeket ez ideig nem küldtek meg!
A Strasbourgi Bíróság előtti eljáráshoz az alábbi iratok szükségesek:
1) A Strasbourgba korábban kiküldött egy oldalas egyszerűsített beadvány (1.
számú melléklet) és a postára adást igazoló tértivevény/és vagy ajánló szelvény
másolata.
Aki ez ideig a Strasbourgi Bírósághoz nem küldött ki kérelmet, annak ilyet
értelemszerűen nem kell kitöltenie és beküldenie.
2) A Strasbourgi Bíróság által rendszeresített 2. számú melléklet szerinti
meghatalmazást aláírva, 2 eredeti példányban.
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Fontos: az „első érdemi levél időpontjaként” szereplő dátumot üresen kell hagyni!
3) A Strasbourgi bíróságra benyújtandó, a honlapunkról letöltött és kitöltött
kérelmet. (3. számú melléklet)
4) A kérelemhez csatolandó mellékletek:
a) szolgálati jogviszonyt
állományparancs másolata,

megszüntető/szolgálati

nyugállományba

helyező

b) szolgálati nyugdíjat megállapító határozat másolata (amit a hivatásos szolgálati
jogviszony megszűnését követően a BM Nyugdíjmegállapító Osztályától kellett
megkapnia minden szolgálati nyugdíjban részesülőnek),
c) nyugdíjrögzítő határozat másolata, ha arra sor került, illetve ha több ízben, akkor
valamennyit.
Fontos, hogy a bíróságnak küldendő iratok lapjait nem szabad összefűzni,
összekapcsolni, ragasztani!
A mellékleteket nem kell beszámozni, azt a KKI munkatársai fogják elvégezni.
5) Az ez évi tagdíj befizetésének igazolására vonatkozó igazolást (FRSZ
tisztségviselőnél történt befizetés esetén a befizetést igazoló pénztárbizonylat
másolatát, postai befizetés esetén a postai csekk másolatát, banki utalás esetén a banki
átutalási bizonylat másolatát).
6) A kérelmező elérhetőségeire (postai cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím)
vonatkozó 4. számú melléklet szerinti nyilatkozatot.
A fentiekben felsorolt iratok közül értelemszerűen csak azokat kell postára adni,
melyeket ez ideig sem elektronikus, sem postai úton nem küldtek meg számunkra!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fentiekben felsorolt iratokat a korábbiaktól eltérően a
továbbiakban csak és kizárólag postai úton fogadjuk, mivel a kérelmezők nagy száma
miatt nincs elegendő kapacitásunk az összes érintett több tízezer oldalt kitevő valamennyi
iratának kinyomtatásához.
Aki a figyelmeztetés ellenére elektronikus úton küldi a szükséges iratokat, annak
ügyével a továbbiakban nem áll módunkban foglalkozni!
A fentiek szerinti iratokat tehát 2012. február 22-ig postai úton kérjük megküldeni az
FRSZ 1388 Budapest, Pf.: 52. címre.

II) AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI BEADVÁNY BENYÚJTÁSÁNAK RENDJE
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Amint arra már korábban is felhívtuk a figyelmet a strasbourgi eljárás megindításának
feltételét képezi a hatékony hazai jogorvoslati lehetőségek kimerítése. A magyar
Alkotmánybíróság eljárását azonban 2011. december 31-ig nem minősítette hatékony hazai
jogorvoslatnak a strasbourgi bíróság, így e jogorvoslati lehetőség kihagyása korábban nem bírt
jelentőséggel a nemzetközi bíróság eljárása szempontjából.
Január elsejei hatállyal azonban módosult az Alkotmánybíróság eljárására vonatkozó
szabályozás. Az új törvény lehetővé teszi ún. alkotmányjogi panasz benyújtását azon
állampolgárok számára, akiket alkotmányellenes jogszabályi rendelkezés hatályosulása
folytán közvetlenül, bírói döntés nélkül ért sérelem. Ennek az új Alkotmánybíróság előtti
jogorvoslati lehetőségnek a strasbourgi bíróság általi megítélése azonban még nem ismert!
Nem tudhatjuk, hogy ezt az eszközt hatékony hazai jogorvoslatnak fogják-e minősíteni vagy
sem. Amennyiben hatékony hazai jogorvoslati eszköznek fogja a strasbourgi bíróság értékelni
a magyar Alkotmánybíróság előtti eljárást, akkor saját eljárása lefolytatásának feltételéül
szabhatja az alkotmányjogi panasz magyarországi benyújtását és annak hazai elbírálását! Ezért
javasoljuk minden érintettnek, hogy a Strasbourgi beadvány mellett kezdeményezze a
magyar Alkotmánybíróság eljárását is. Az ehhez szükséges beadványt a Helsinki Bizottság
jogászai elkészítették, tagjaink számára pedig a jogi képviseletet ezen eljárásban is biztosítjuk.
Annak, aki élni akar ezzel a lehetőséggel, az alábbi iratokat kell postai úton, eredetben
megküldenie az FRSZ Központi Koordinációs Irodájára (1388 Budapest, Pf.: 52.).
legkésőbb 2012. február 22-ig:
1) A panasz benyújtójának konkrét körülményeire vonatkozó, 5. számú melléklet
szerinti nyilatkozatot, legfeljebb 1 gépelt oldalnyi terjedelemben.
A nyilatkozatot számítógéppel kell kitölteni. Első részében a személyi adatokat kell
megadni, majd a jogászok által elkészített, a) – f) pont alatt felsorolt panelkérdésekre
kell a megfelelő válaszokat beírni. Mindenki csak annyi alpontot szerepeltessen,
amennyihez információt közöl, vagyis üresen hagyott/kihúzott alpont ne szerepeljen!
A panelkérdéseket sem kell a kérelemnyomtatványban szerepeltetni!
A nyilatkozatot nem kell aláírni, mivel az a jogászok által készített 30 oldalas
beadvány részét fogja képezni, így az FRSZ jogtanácsosa fogja aláírásával ellátni.
2) Az alkotmányjogi panasz benyújtójának 6. számú melléklet
meghatalmazását, 2 eredeti példányban, aláírással és keltezéssel ellátva.

szerinti

E meghatalmazást azoknak is meg kell küldeniük számunkra, akik korábban már
küldtek egy meghatalmazást az FRSZ-nek, mivel az a Strasbourgi Bíróság előtti
eljárásra vonatkozott, annak alapján pedig jogtanácsosunk nem tud a magyar
Alkotmánybíróság előtt eljárni!
3) Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságtól 2012. január hónapban kapott
értesítés másolatát, mely tájékoztatást adott a szolgálati nyugdíj szolgálati
járandósággá történt átalakításáról, az emelés mértékéről, a levont adóról és a
járandóság összegéről.
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Az ONYF tájékoztató hátoldalát nem kell megküldeni, mivel a nyomtatvány sablon
szövege valamennyi érintett esetében megegyezik.
Az iratok feldolgozásának gyorsítása érdekében kérjük, hogy az ONYF tájékoztatót
azok is postázzák számunkra, akik korábban azt már megküldték központi irodánknak.
4) Akik korábban nem küldték meg számunkra:
a) elérhetőségi nyilatkozatukat (3. számú melléklet)
b) tagdíjbefizetésük igazolását,
azoknak ezen okiratokat is csatolniuk kell!
Az Alkotmánybíróság előtti eljáráshoz szükséges iratokra is vonatkozik, hogy azokkal a
továbbiakban csak akkor áll módunkban érdemben foglalkozni, ha postai úton adják fel
számunkra.
Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen tájékoztató kiadását követően
elektronikusan küldött iratokat feldolgozás nélkül visszaküldjük a feladónak!
Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy megváltozott az iratok beküldésének végső határideje
is!

A korábbiakban meghatározottakkal szemben minden irat beküldésének
végső határideje, mindkét bíróság előtti eljárás esetében:
2012. február 22.
Természetesen a hazai és a nemzetközi bírósági eljáráshoz szükséges fenti iratok egy
postai küldeményként is érkezhetnek irodánkhoz, azokat nem szükséges külön
borítékban postára adni.
A fenti határidőt követően beérkező iratokat érdemi feldolgozás és külön visszajelzés
nélkül irattárba helyezzük!

Pongó Géza
főtitkár
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