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TÁJÉKOZTATÓ
a szolgálati nyugdíjak szolgálati járandósággá történt átalakítása elleni eljárásokról és
az Alkotmánybírósági eljáráshoz szükséges új meghatalmazásról
Ismeretes, hogy 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 a Magyar Helsinki Bizottság szakjogászai – az FRSZ jogászainak
közreműködésével - két bírósági beadványt dolgoztak ki: a Strasbourgi székhelyű Emberi Jogok
Európai Bíróságához és a magyar Alkotmánybírósághoz (a továbbiakban: AB) történő benyújtás
céljából.
A STRASBOURGI BÍRÓSÁG ELŐTTI ELJÁRÁS ÁLLÁSA
A Strasbourgi Bírósághoz benyújtandó beadványok feldolgozását március 22-én befejeztük,
melynek eredményeként 1.286 fő beadványát, közel 10 ezer lap terjedelemben küldtük meg a
bíróságnak.
97 fő esetében a beadvány megküldésére nem kerülhetett sor, mivel nem küldték meg számunkra
maradéktalanul a szükséges iratokat. Ezen személyeket – irataik visszaküldésével egyidejűleg –
néhány napon belül írásban értesítjük arról, hogy beadványaikkal a továbbiakban nem áll módunkban
foglalkozni, igényüket azonban egyéni úton még érvényesíthetik.
AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG ELŐTTI ELJÁRÁSHOZ
ÚJ MEGHATALMAZÁST KÉRÜNK!
A nemzetközi eljárás előkészítésével párhuzamosan felvettük a kapcsolatot az Alkotmánybírósággal
is. A konstruktív megbeszélés során az AB képviselői elmondták, hogy a beadványok általunk
tervezett módon történő csoportos benyújtásának nincs akadálya, azokat a bíróság be fogja fogadni.
Felhívták azonban a figyelmünket arra, hogy nem tudják elfogadni a más bírósági eljárásokban
általánosan használt meghatalmazást, mivel annak kifejezetten az Alkotmánybíróság előtti eljárásra
kell szólnia és a panasz benyújtóját nyilatkoztatni kell arról is, hogy hozzájárul-e az indítvány
nyilvánossá tételéhez. Ezeknek a követelményeknek az FRSZ által korábban kialakított eljárási rend
sajnos csak részben felel meg, ezért szükségessé vált egy új meghatalmazás és az említett
nyilatkozat ismételt beküldése.
Fentiekre tekintettel kérjük azon érintetteket, akik a korábban kiadott 5/2012. (II. 08.) számú
főtitkári tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően megküldték számunkra az AB beadványhoz
szükséges irataikat, hogy legkésőbb
2012. április 15-ig
küldjék meg a Független Rendőr Szakszervezet 1388 Budapest, Pf.: 52. címére, eredetben, postai
úton a jelen hírlevélhez mellékelt:
 meghatalmazást 2 eredeti példányban, aláírva, és
 a jognyilatkozatot 1 eredeti példányban.
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Fontos:
 szabályos meghatalmazás hiányában a kérelmet nem áll módunkban benyújtani!
 a meghatalmazás első sorában a maghatalmazást adó nyomtatott betűkkel, olvashatóan írja
le a nevét, ellenkező esetben az AB nem fogadja el a meghatalmazást!
 a nyilatkozat kitöltése nem kötelező, aki azt nem küldi meg számunkra, úgy tekintjük, hogy
nem adta hozzájárulását beadványa nyilvánosságra hozásához! (Nyilatkozat hiányában
tehát a beadványt benyújtjuk, az érintett AB előtti képviseletét ellátjuk.)
Azok számára, akik ez ideig csak részben vagy egyáltalán nem küldték meg számunkra az AB
előtti eljáráshoz szükséges iratokat, a fenti határidőig lehetőséget biztosítunk a hiányzó iratok
pótlására, illetve a teljes iratcsomag megküldésére. E személyeknek – a fentiekben említett
meghatalmazáson és jognyilatkozaton kívül – az alábbi iratokat is meg kell küldeniük számunkra,
a fenti címre, postai úton, eredetben:
 a panasz benyújtójának konkrét körülményeire vonatkozó, 3. 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.)
 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. (Az ONYF
tájékoztató hátoldalát nem kell megküldeni, mivel a nyomtatvány sablon szövege valamennyi
érintett esetében megegyezik.
 elérhetőségi nyilatkozatot (4. számú melléklet),
 tagdíjbefizetés igazolását.
A meghatalmazás és a jognyilatkozat kivételével a fentiekben felsorolt iratokat csak azoknak kell
megküldeniük, aki azokat eddig nem postázták számunkra!
Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet a 2012. április 15-ei határidő betartására, valamint arra,
hogy:
 a hiánypótlási lehetőség a Strasbourgi beadványhoz szükséges iratokra nem vonatkozik,
mivel az azzal kapcsolatos előkészítő eljárást már lezártuk!
 a fenti határidőt követően beérkező iratokat, vagy az AB eljáráshoz nem szükséges
iratokat érdemi feldolgozás és külön visszajelzés nélkül irattárba helyezzük!
 a hiányosan vagy egyébként nem megfelelő módon megküldött iratokat nem nyújtjuk be
az AB-hoz, további hiánypótlásra senkit sem hívunk fel!
A fentiekben említett meghatalmazást azoknak is meg kell küldeniük számunkra, akik korábban
már küldtek egy meghatalmazást az FRSZ-nek, mivel az AB előtti eljárást csak a jelen tájékoztató
mellékletét képező, szabályosan kitöltött meghatalmazás birtokában tudjuk megindítani bármely
érintett képviseletében!
B u d a p e s t, 2012. március 25.
Pongó Géza főtitkár sk.
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