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Tisztelt Miniszter Úr!

A Független Rend r Szakszervezet f titkáraként, a szakszervezetünk által képviselt tagság
érdekeit képviselve az alábbi megkereséssel fordulok Önhöz.
Amint az Ön el tt is bizonyára ismert, a 2012. január 1-jével hatályba lépett, a korhatár el tti
öregségi nyugdíjak megszüntetésér l, a korhatár el tti ellátásról és a szolgálati járandóságról
szóló 2011. évi CLXVII. törvény a több évtizedes múltra visszatekint „szolgálati nyugdíj”
jogintézményét megszüntetve, az érintettek ellátását „szolgálati járandósággá” alakította át.
Ezen túlmen en a 2011. december 31-ig 57. életévüket be nem tölt k, azaz az 1954 után
születettek ellátását a mindenkori Szja. szerinti (jelenleg 16 %-os) adófizetési kötelezettség
alá vonta az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig (jelenleg akár 65 év). Ez alól csak egy kis
létszámú személyi kör – mint például a szolgálati kötelmekkel összefüggésben
„nyugállományba helyezettek” – mentesülhet.
Az 57 évnél id sebbek, illetve fiatalabbak közötti különbségtétel indoka a tavaly év végén
elfogadott törvény el készítésekor az volt, hogy 57 év az az életkor, ameddig a hivatásos
szolgálat úgymond gond nélkül ellátható.
A szolgálati nyugdíj átalakításával egyidej leg az 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) is
módosult. Az úgymond korai nyugdíjba vonulás (25 év jogszerz id birtokában)
lehet ségének eltörlésével, a hivatásos szolgálat ellátásának könnyítése érdekében két új
jogintézmény, a „könnyített szolgálat” (52 éves kortól), valamint a „nyugdíj el tti
rendelkezési állomány” került bevezetésre. Ez utóbbi keretében az öregségi nyugdíjkorhatár
el tt 5 évvel lehet ség nyílik a kvázi teljes nyugdíj folyósítása melletti rendelkezési
állományba helyezésre, azaz a szolgálat ellátása alóli mentesítésre.
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Ezzel szemben a szolgálati nyugdíjasból szolgálati járandóságban részesül vé vált volt
kollégákat akár 65 éves korukig érinteni fogja az ellátás összegének csökkentése. E
tekintetben pedig az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a jelenleg szolgálati járandóságban
részesül volt rend rök esetében a leszerelésükkor az irányadó szolgálat fels korhatára 57,
t akár 55 év volt, vagyis nem az akár 65 évhez képest vették korábban igénybe az akkori
törvények által garantált nyugdíjat.
Mindezek alapján kezdeményezzük:
- az adófizetési kötelezettség id beli határának 57 évre történ mérséklését, vagy
- a jelenleg aktív hivatásos állomány részére biztosított „nyugdíj el tti rendelkezési állomány”
jogintézményhez hasonlóan a szolgálati járandóságban részesül kre nézve is alkalmazni az 5
év „korkedvezményt” az adófizetési kötelezettség szempontjából.
A probléma orvoslását a Belügyi Érdekegyeztet Tanács (BÉT) 2012. október 31-én
megtartott ülésén a Belügyminisztérium vezetésénél kezdeményeztük, de a tárca illetékesség
hiányára hivatkozással nem tárgyalta érdemben a kérdést. Ezért fordulok Önhöz.
Kérem, hogy a fent leírtakat méltányolva kezdeményezésünket támogatni, és a hatáskörébe
tartozó intézkedéseket megtenni, és arról tájékoztatni szíveskedjen.
Végezetül tájékoztatom, hogy jelen megkeresésemmel egyidej leg azonos beadvánnyal
fordultam a Nemzetgazdasági Minisztérium vezet jéhez.
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