A kormánypárt kiírta Magyarországot a jogállamok sorából!
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Az Országgyűlés június 06-ai ülésnapján elfogadta azt a kormánypárti alkotmánymódosítási javaslatot, mely a jövőben lehetővé teszi az általános öregségi
nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően folyósított nyugellátások csökkentését, szociális
ellátássá alakítását, vagy munkavégzésre való képesség esetén akár a megszüntetését
is. Ezzel a döntéssel a törvény-javaslatot elfogadó kormánykoalíció kiírta Magyarországot
a jogállamok sorából! Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően folyósított
nyugellátások ugyanis a hatályos jogszabályok alapján jóhiszeműen szerzett és gyakorolt
jognak minősülnek és a nemzetközi jog alapelvei szerint fokozott jogvédelem alatt állnak!
Letölthető főtitkári tájékoztató
Az alkotmány-módosítás az FRSZ álláspontja szerint súlyosan sérti az Emberi Jogok és
Alapvető Szabadságok Védelméről szóló, 1950-ben elfogadott Római Egyezményt és az
azt kiegészítő 1952. évi Párizsi Egyezményt, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága
által következetesen alkalmazott egyetemes jogelveket, ezek közül is különösen a
jóhiszeműség, a jogbiztonság, a visszaható hatály tilalma és a szerzett jogok védelmének
elveit! Az alkotmány módosítás mindezeken túl ellentétes az Európai Unió Alapjogi
Chartájával és az unió Bíróságának joggyakorlatával is.
A jogsértés súlyosságát növeli, hogy azt a Magyar Köztársaság Országgyűlésének
kormánypárti frakciója azzal a szándékkal valósította meg, hogy megakadályozza a
magyar Alkotmánybíróságot abban, hogy megvédje a szabályozással érintett közel 600
ezer honfitársunk magyar Alkotmány és nemzetközi egyezmények által garantált
alapvető emberi jogait! (Jelenleg 238 ezren kapnak úgy előrehozott öregségi nyugdíjat,
szolgálati nyugdíjat, korkedvezményes nyugdíjat nyugdíjat, 337 ezren pedig rokkantsági
nyugdíjat, hogy nem érték el a nyugdíjkorhatárt. 15 ezren vannak korengedménnyel
nyugdíjban illetve kapnak bányásznyugdíjat.) Ne legyen senkinek illúziója a tekintetben,
hogy a megszorítások csak a hivatásos állományt fogják érinteni! A miniszterelnök és
szóvivője ugyanis már kijelentették, hogy a kormány a teljes magyar nyugdíjrendszert át
kívánja alakítani!
A Emberi Jogok Európai Bíróságának és az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata
szerint a jogbiztonság lényege az előreláthatóság, melyhez szorosan kapcsolódik a
visszaható hatály tilalma és a szerzett jogok védelmének elve. A visszaható hatály
tilalma lényegét tekintve azt jelenti, hogy a jogszabály hatályba lépése előtt befejezett
cselekmények tekintetében az új jogi normának semmiféle negatív hatása sem lehet. E
jogelveket természetesen a magyar jogrendszer és a magyar Alkotmánybíróság is védi. A
magyar Alkotmánybíróság több határozatában kimondta, hogy a törvényhozó az
alkotmányos keretek között szabadsággal rendelkezik a szociális biztonságot szolgáló
intézmények és ellátások alakításában, bizonyos alkotmányos követelményeknek
azonban eleget kell tennie. Az AB kifejtette, hogy: „a jogbiztonság, mint a jogállamiság
leglényegesebb fogalmi eleme és a szerzett jogok védelmének elvi alapja a szociális
rendszerek stabilitása szempontjából különös jelentőségű. A szerzett jogok megvonása
sérti a jogállamisághoz szervesen kapcsolódó jogbiztonság elvét. ... Az Alkotmány szerint
a társadalombiztosítás az ellátáshoz való jog megvalósításának egyik eszköze, azaz a
társadalombiztosításnak a szerzett jogok garantálását az ellátáshoz való alkotmányos jog
megvalósítására figyelemmel kell biztosítania." Ez a védelem azonban az Alkotmánymódosításhoz
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kormánykoalíció esetében elégtelennek bizonyult!
A magyar jogrendszer nem biztosítja megfelelően a visszaható hatályú jogalkotás
tilalmának érvényesülését, mert maga az Alkotmány lényegében bármely szabályozási
tárgykörben rögzíthet visszaható hatállyal bíró rendelkezést! Így a törvényhozó utólag,
önkényesen bármely szerzett jogot megvonhat, kötelezettséget a múltra nézve

korlátozás nélkül megállapíthat vagy súlyosbíthat. Amennyiben mindezt úgy valósítja
meg, hogy az adott szabályt az Alkotmányba foglalja, akkor az ellen egyetlen hazai bírói
fórum előtt sem lehet a siker reményében fellépni! Álláspontunk szerint az Alkotmánymódosítás éppen ezt hivatott biztosítani!
Az alkotmány-módosítási javaslat véleményünk szerint sérti az Emberi Jogok Európai
Egyezményének és az Európai Unió Alapjogi Chartájának a tulajdonhoz való jogot
biztosító rendelkezését. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjoga alapján ugyanis a
nyugdíjjogosultság is tulajdoni védelmet élvez. A strasbourgi bíróság gyakorlata szerint a
tulajdonjog elvonása vagy jelentős korlátozása formálisan szabályszerű törvényben
kimondható ugyan, de a rendelkezés meg kell, hogy feleljen olyan univerzálisan kötelező
elveknek, mint az előreláthatóság és a kiszámíthatóság, amelyből következik a
jóhiszeműen szerzett jogok tiszteletben tartásának kötelezettsége is. A szerzett jogok
esetében a nemzetközi joggyakorlat következetes abban, hogy az egyéni jogokat illetve
hasonló előnyöket biztosító jogszerű intézkedés visszaható hatályú visszavonása
ellentétes az általános jogelvekkel.
Érintett honfitársaink a jelenleg és korábban hatályos jogszabályok ismeretében, azokkal
összhangban tervezték meg saját és családjuk megélhetését, vettek fel hiteleket, íratták
iskolába gyermekeiket. Mindezt a kifogásolt Alkotmány-módosítási javaslat romba dönti,
és százezreket taszít a létbizonytalanságba! Mindezek alapján nem túlzás azt állítani,
hogy a törvényhozás szociális katasztrófa helyzetet idéz elő Magyarországon!
A Független Rendőr Szakszervezet nem vitatja a Kormánynak és az Országgyűlésnek azt
a jogát, hogy a szociális ellátórendszert a társadalmi igazságosságnak megfelelően
alakítsa úgy, hogy tekintettel van a gazdasági lehetőségekre, a jelenlegi és a jövőben
várhatóan rendelkezésre álló pénzügyi forrásokra. Ezen törekvése azonban nem járhat a
magyar és a nemzetközi jog által elismert és védelemben részesített alapvető emberi
jogok és szabadságok sérelmével!
A fegyveres és rendvédelmi szféra munkavállalóit megillető korkedvezményes
nyugdíjazási lehetőség nem magyar specialitás, hanem a fejlett világ országaiban szinte
egyöntetűen bevett gyakorlat. Ennek oka pedig az, hogy a társadalom ez által ismeri el a
hivatásos szolgálattal járó fokozott fizikai és pszichikai megterhelést, az alapvető
alkotmányos és állampolgári jogok korlátozását, valamint a civil szféra munkavállalóihoz
képest jóval szigorúbb munkavégzési követelmények és kötelezettségek teljesítését.
A hatályos szolgálati törvény összesen 22 olyan kötelezettséget sorol fel, illetve
jogosultságot korlátoz a rendőrök vonatkozásában, melyek a civil szférában nem
érvényesülnek, de java részük még a közszféra más jogviszonyaiban sem fordulnak elő.
Azok, akik a Hszt. hatályba lépése előtt vagy azt követően döntöttek a hivatásos
pályafutás választása, illetőleg folytatása mellett, azok életük tervezése során számoltak
a szolgálati nyugdíj lehetőségével. Az átlagosnál több kötelezettséggel és számos
alapvető emberi jog korlátozásával járó szolgálat vállalásakor nyilvánvalóan ez volt egyik
tényező. A már szolgálati nyugállományban lévők teljesítették az állammal szemben
vállalt kötelezettségeiket, s ennek ellentételezéseként vonulhattak az átlagosnál
korábban nyugdíjba. A magyar államnak ugyan így teljesítenie kell a már
nyugállományba vonult hivatásos állományúakkal szembeni vállalt kötelezettségét és
számukra a külső körülmények változása ellenére úgy kell a szolgálati nyugdíjat kell
biztosítania, ahogy azt korábban vállalta! Ellenkező esetben az a megengedhetetlen
helyzet állna elő, hogy csak az egyik fél (a munkavállaló), teljesítette szerződésben
vállalt kötelezettségét, a másik fél pedig a teljesítés elfogadása után saját
kötelezettségét egyoldalúan felmondja!

A Független Rendőr Szakszervezet szerette volna elkerülni hazánk európai szégyenpadra
állítását. Javaslatainkat azonban a kormányzat lesöpörte, így nem maradt más
választásunk, minthogy nemzetközi jogi fórumokon védjük meg a hazánkat esküjükhöz
híven szolgált bajtársaink jóhiszeműen szerzett jogait. Ennek érdekében jogászaink
megkezdték az Emberi Jogok Európai Bíróságához és az Európai Unió Bíróságához
benyújtandó beadványok kidolgozását.
A jogi eszközök mellett az érdekérvényesítés más törvényes eszközeit is fel kívánjuk
használni kollégáink szerzett jogainak megvédéséhez, ezért a Független Rendőr
Szakszervezet kinyilvánítja csatlakozási szándékát a LIGA Szakszervezetek által
előkészítés alatt álló országos figyelmeztető sztrájkhoz! A csatlakozás módjáról a
későbbiekben tájékoztatjuk a közvéleményt.
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