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Tisztelt Főosztályvezető Úr!

A Független Rendőr Szakszervezet törvényes bejegyzett képviselőjeként az alábbi
megkereséssel fordulok Önhöz.

A Független Rendőr Szakszervezet a rendvédelmi szervekkel hivatásos szolgálati
jogviszonyban állók mellett – korábban szolgálati nyugdíjban, 2012 óta – szolgálati
járandóságban részesülő szakszervezeti tagok érdekképviseletét is ellátja.

Az említett személyi körbe tartozók korábbi szolgálati nyugdíj ellátását a 2011. évi CLXVII.
törvény alakította át szolgálati járandósággá 2012. január 1-től.

A 2012-től megváltozott jogi környezet számos jogértelmezési és jogalkalmazási kérdést
vetett fel, melyek megválaszolása és tagságunk tárgybani korrekt tájékoztatása érdekében
korábban már számos megkereséssel fordultunk hivatalukhoz. Az eddig nyújtott segítő
közreműködésüket ez úton is köszönjük!
Az egyik – a szolgálati nyugdíjat felváltó szolgálati járandósággal összefüggésben – felmerült
legfajsúlyosabb problémakör 2012 óta a szolgálati járandóság mellett folytatható
keresőtevékenység, azon belül is különösen a külföldi munkavégzés lehetősége. Ezzel
kapcsolatban korábban hivataluktól is állásfoglalást kértünk, melyet másolatban mellékelek.
A napokban azonban a hivatkozott állásfoglalásukban foglaltakkal ellentétes Kúria döntés
született, amelyről a média is beszámolt: http://www.lb.hu/hu/sajto/osszefoglalo-az-
mfviii100882015-szamu-szolgalati-jarandosag-szuneteltetese-targyaban-hozott
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A kérdést tovább bonyolítja, hogy ugyancsak az internetes sajtóhírek az említett Kúria
döntéssel ellentétes szakértői álláspontot is közöltek:
http://adozona.hu/tb_jarulekok_nyugdij/Szolgalati_jarandosag_szamite_a_kulfoldi_mi_PGPD
DT.aspx#rss

Kérem, hogy a leírtakkal kapcsolatos szakmai álláspontjukról, illetve a szolgálati járandóság
melletti keresőtevékenység folytatásának a nyugdíjfolyósító igazagtóságok általi jövőbeni
megítéléséről – az érintett tagjaink irányába történő tájékoztatás, illetve jogi tanácsadás
elősegítése érdekében – tájékoztatni szíveskedjen.

Segítő közreműködését megköszönve,

B u d a p e s t, 2015. augusztus 3.

tisztelettel:

Pongó Géza
    főtitkár

Melléklet: 2 lap



Tisztelt Főtitkár Úr!

Hivatkozással a 2015. augusztus 3-án kelt megkeresésére, tájékoztatom, hogy Főigazgatóságunk
előtt is ismert a levelében említett a szolgálati járandóság keresőtevékenység miatti szüneteltetésével
kapcsolatban a Kúria honlapján közzétett elvi határozat összefoglalójában foglaltak.  Szeretném
felhívni a figyelmét, hogy a Kúria határozatában foglaltak azonban kizárólag az adott egyedi ügyre
vonatkozóan tartalmaznak kötelezettséget, azaz az abban foglaltak nem teremtenek jogalapot a
hasonló tárgykörű ügyekben történő általános érvényű alkalmazására.

Kétségtelen tény, hogy a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi
CLXVII. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 11. § (1) bekezdése meghatározza, hogy a korhatár előtti
ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy keresőtevékenységére a
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 83/B. §
(1) és (2) bekezdésének rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, mely rendelkezések szerint
kizárólag a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítási jogviszonyból származó nyugdíjjárulék alapot képező
kereseteket kell figyelembe venni a keresőtevékenység miatti korlátozás vizsgálatakor, azonban
álláspontunk szerint, figyelemmel arra is, hogy a 2012. január 1-jét megelőzően megállapított
előrehozott öregségi nyugdíjak, szolgálati nyugdíjak a Khtv. 4. §-nak rendelkezései szerint – az e
törvény hatálya alá tartozó – korhatár előtti ellátásként kerülnek továbbfolyósításra, a korhatár előtti
ellátások folyósításának szüneteltetése esetében a Khtv., valamint a Tny. rendelkezéseit együttesen
kell alkalmazni.
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Szeretném felhívni a figyelmét továbbá a 883/2004/EK rendelet 5. cikkében foglaltakra, mely szerint

a)        ha az illetékes tagállam jogszabályai szerint a szociális biztonsági ellátások és egyéb
jövedelmek kézhezvétele meghatározott jogkövetkezményekkel jár, az ilyen jogszabályok vonatkozó
rendelkezéseit ugyancsak alkalmazni kell az olyan egyenértékű ellátások kézhezvételére, amelyeket
egy másik tagállam jogszabályai alapján szereznek, illetve egy másik tagállamban szerzett
jövedelemre;
b)        ha az illetékes tagállam jogszabályai szerint a jogkövetkezmények meghatározott tényállás
vagy események bekövetkezésének tulajdoníthatók, az említett tagállamnak a hasonló tényállások
vagy események bármely tagállamban történő bekövetkezését oly módon kell figyelembe vennie,
mintha azok saját területén következtek volna be.
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A fentiek alapján tehát a bármely tagállamban bekövetkező olyan eseménynek, melyhez a magyar
jogszabályok a nyugellátás folyósítását érintő jogkövetkezményeket fűznek olyannak kell tekintetni,
mintha az adott esemény Magyarországon következett volna be.

Figyelemmel arra, hogy az EK rendelet a tagországokban közvetlenül alkalmazandó, és
alkalmazásukat tekintve a nemzeti jogszabályt megelőzi, ezért Főigazgatóságunk továbbra is
fenntartja a korábbi álláspontját, azaz a nyugdíj, korhatár előtti ellátás szüneteltetése szempontjából a
Tny. 83/B. §-ának megfelelő biztosítási jogviszonynak minősül a Khtv. 1. § a) pont ab) alpontja
értelmében EGT államban a Tbj. 5. § szerinti biztosítási jogviszonynak megfelelő jogviszony, és
ennek alapján az ebből a jogviszonyból származó keresetet, jövedelmet a Tny. 83/B. §
rendelkezéseinek alkalmazása során figyelembe kell venni.

Budapest, 2015. augusztus 31.

Levélhez csatolt mellékletek:

Tisztelettel:

dr. Koncz István s.k.
főosztályvezető
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