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Az Alkotmánybíróság 23/2013. (IX.25.) számú határozata megállapította, hogy a korhatár
el tti öregségi nyugdíjak megszüntetésér l, a korhatár el tti ellátásról és a szolgálati
járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban: T.) 14. § (1) és (2)
bekezdése alaptörvény-ellenes, ezért azokat megsemmisítette. A megsemmisített törvényi
rendelkezések a határozatnak a Magyar Közlönyben történt közzétételét követ napon
vesztették hatályukat.
A Szakszervezetünk által képviselt tagunk szolgálati járandóságát a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság határozata 2012. augusztus 01-ai hatállyal a T. 14. § (1) bekezdése alapján
szüneteltette. A hivatkozott Alkotmánybírósági határozat azonban a szolgálati járandóság
szüneteltetésének jogalapját, a T. 14. § (1) bekezdését alaptörvény-ellenesnek min sítette, és
azt a határozat közzétételét követ napja hatállyal megsemmisítette.
Nem lehet vitás, hogy a T. 14. § (1) és (2) bekezdése, mivel abban módosítást nem történt, a
megsemmisítést megel en is alaptörvény-ellenes volt, vagyis az Országgy lés, az állam e
rendelkezéseiben alaptörvény-ellenes jogszabályt alkotott. A jogellenes jogszabályra
hivatkozva a szakszervezeti tagunkat megillet szolgálati járandóságot szüneteltették, így
azzal ok-okozati összefüggésben kárt szenvedett. A kár mértéke a szüneteltetett szolgálati
járandóság, valamint annak középid l számított törvényes késedelemi kamata.
A károsult a kár bekövetkezését igyekezett elhárítani, ennek körében a rendes és rendkívüli
jogorvoslati lehet ségeket is igénybe vette, így a határozattal szemben fellebbezést nyújtott
be, majd annak elutasításakor keresetet, az els fokú bíróság keresetet elutasító ítéletével
szemben pedig felülvizsgálati kérelmet.
A Polgári Törvénykönyvr l szóló 1959. évi IV. törvény 28. §-a alapján az állam - mint a
vagyoni jogviszonyok alanya - jogi személy. Az államot a polgári jogviszonyokban - ha
jogszabály ett l eltér en nem rendelkezik - az állami vagyon felügyeletéért felel s miniszter
képviseli. A joggyakorlat alapján az Országgy lés nem rendelkezik jogi személyiséggel,
perbeli jogképességgel.
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Összefoglaló álláspontunk, hogy az alaptörvény-ellenes jogszabály megalkotásával az állam
kárt okozott, azzal ok-okozati összefüggésben, az alaptörvény-ellenes jogszabályra
hivatkozva szüneteltették a szakszervezeti tagunkat megillet szolgálati járandóságot.
Fentiekre tekintettel kérem, hogy a képviselt tagunknak 2012. augusztus 01-t l, annak az
Alkotmánybíróság határozata nyomán történ ismételt folyósításáig, azaz 2013. szeptember
26-ig szíveskedjenek megfizetni a szüneteltetett járandóságát (2012. évben havi 144.360,-Ft,
továbbá 2013. évben havi 154.300,-Ft), és annak középid l számított törvényes késedelmi
kamatát.
Tekintettel arra, hogy szakszervezeti tagunk ügye nyilvánvalóan nem lehet egyedi eset, ezért
célszer nek tartjuk a kérdéskör egységes, központi rendezését, így tájékoztatom, hogy ebb l a
célból megkerestük a Belügyminisztériumot.
Kérem, hogy a kártérítési igényünk elbírálásáról tájékoztatni szíveskedjen.
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