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magyar jogszabályról

1. A 267/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója 2008-ig határőrként dolgozott, amikor is átszervezték a 
határőrszolgálatot és korhatár előtti nyugdíjazásra kötelezték. A 2011 novemberében 
elfogadott, a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről szóló CLXVII. számú 
törvénnyel megszüntették a korhatár előtti nyugdíját és egy „szolgálati járandósággal” 
helyettesítették, amely egyfajta szociális segélynek minősül, következésként csökkenthető 
vagy megszüntethető. A petíció benyújtója szerint az említett jogszabály sérti alapvető jogait 
és ellentétes az Európai Unió jogszabályaival.

A 474/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy a magyar Országgyűlés 2011 novemberében elfogadta a 
honvédség és a rendőrség kötelékében dolgozó személyek esetében a korhatár előtti nyugdíjak 
megszüntetéséről szóló CLXVII. számú törvényt. A petíció benyújtója szerint az említett 
törvény sérti az uniós jogot (a tulajdonhoz való jogot, a megkülönböztetés tilalmát, a 
visszaható hatály tilalmát, a tisztességes közigazgatási és bírósági eljáráshoz való jogot), és 
arra kéri az Európai Parlamentet, vizsgálja felül a CLXVII. számú törvényt és 
kezdeményezzen eljárást Magyarország ellen az Európai Unió Bíróságánál.

A 479/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy 2009-ben 50 évesen, 33 év szolgálatot követően vonult 
nyugdíjba, és az akkoriban érvényben lévő, katonai és rendőrségi alkalmazottakra vonatkozó 
jogszabályok alapján szolgálati nyugdíjban részesült. A jelenlegi kormány 2011 májusában 
megváltoztatta az alkotmányt és a szolgálati nyugdíjat szociális juttatássá változtatta. A 
nyugdíjas azt állítja, hogy nincs valós lehetőség fellebbezésre, mivel azt a személyt, aki az 
alkotmány módosítását végezte, később kinevezték az Alkotmánybírósághoz. A petíció 
benyújtója felkéri az Európai Parlamentet, hogy kezdeményezzen eljárást Magyarország ellen 
az Európai Unió Bíróságánál.

A 483/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a magyar országgyűlés által 2011 novemberében elfogadott, 
a fegyveres erőkre és a rendőrségi alkalmazottakra vonatkozó, a korhatár előtti öregségi 
nyugdíjak megszüntetéséről szóló CLXVII. számú törvényt. A petíció benyújtójának rossz 
egészségi állapota miatt 2010-ben nyugdíjba kellett vonulnia. Nyugdíját 2012. január 1. óta 
szociális juttatással váltották fel. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a törvény sérti alapvető 
jogait.

A 625/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a rendőrségnél dolgozott, és egészen mostanáig a fegyveres szervek 
hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény hatálya 
alá tartozott. Ezt a törvényt már több alkalommal módosították az elmúlt években. A 
fegyveres erők és a rendőri szervek tagjaira vonatkozó korhatár előtti nyugdíj 
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megszüntetéséről szóló CLXVII. törvény 2012. január 1-jén lépett hatályba. A petíció 
benyújtója kritikával illeti az új törvényt, és úgy véli − az Európai Közösségben 
munkavállalóinak tájékoztatásáról és a velük folytatott konzultáció általános keretének 
létrehozásáról szóló 2002/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre hivatkozva −, hogy 
az sérti a közösségi jogalkotást. 

A 762/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik a Magyar Országgyűlés által 2011 novemberében elfogadott 
CLXVII. számú törvény ellen, amely 2012. január 1-től megszünteti a fegyveres erők és a 
rendőrségi alkalmazottak korhatár előtti öregségi nyugdíjait és azokat szociális juttatásokkal 
helyettesíti, amelyek – jellegükből adódóan – semmiféle garanciát nem biztosítanak. A petíció 
benyújtója azon a véleményen van, hogy a jogszabály alapvető jogait sérti és ennek 
megfelelően az Európai Parlament segítségét kéri. 

Az 1144/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója beszámol arról, hogy 2012. január 1-jével kezdődően magyarországi 
nyugdíját egy sokkal alacsonyabb összegű nyugdíjjal helyettesítették. A korábbi 
kedvezményezetteket levélben tájékoztatták erről a módosításról, anélkül hogy a nyugdíj 
összegének meghatározása alapjául szolgáló bírósági határozatot visszavonták vagy 
módosították volna. A 2012. évi határozat által érintett személyek panaszt nyújtottak be az 
Emberi Jogok Európai Bíróságához. A petíció benyújtója szerint megsértik az Alapjogi 
Charta 17., 21. és 47. cikke által biztosított jogait.

Az 1261/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a Magyar Országgyűlés által 2011 novemberében elfogadott, 
a fegyveres erőkre és a rendőrségi alkalmazottakra vonatkozó, a korhatár előtti öregségi 
nyugdíjak megszüntetéséről szóló CLXVII. számú törvényt. A petíció benyújtója szerint 
számos újraszervezést és létszámcsökkentést követően a magyar kormány az egyesület több 
tagját korengedményes nyugdíjba vonulásra kötelezte. E jogszabály értelmében a 
korengedményes nyugdíjasok nem tekintendők nyugdíjasnak, nyugdíj helyett szociális 
támogatásban részesülnek, amely bármikor eltörölhető, csökkenthető vagy adókötelessé 
tehető. 

Az új törvény elfogadását megelőző tárgyalásokba csak néhány szakszervezetet vontak be, 
amelyek nem képviselték a nyugdíjasok érdekeit. A törvény előírása szerint annak 
meghatározásához, hogy milyen alapon szüntetik meg a juttatásokat, a korengedményes 
nyugdíjban részesülők személyes adatait, az elítélt bűnözők adataival való összehasonlítás 
érdekében, továbbíthatják a bűnügyi nyilvántartó hivatal számára. A petíció benyújtója szerint 
ez a törvény sérti az alapvető emberi jogokat, mint a tulajdonhoz, a hatékony jogorvoslathoz 
és a személyes adatok védelméhez való jogot.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. június 26. (267/2012. számú petíció), 2012. szeptember 7. 
(474/2012. számú petíció), 2012. szeptember 10. (479/2012. és 483/2012. számú petíció), 
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2012. szeptember 19. (625/2012. számú petíció), 2012. október 11. (762/2012. számú petíció), 
2012. december 20. (1144/2012. számú petíció) és 2013. január 21. (1261/2012. számú 
petíció). Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) 
bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.

E petíciók a korhatár előtti nyugdíjak magyarországi rendszerének megszüntetéséről szólnak.

A petíció benyújtói a fegyveres erőknél vagy a rendőrségnél dolgoztak, és 2012 elejéig az 
említett szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. 
törvény hatálya alá tartoztak. Ezt a törvényt már több alkalommal módosították az elmúlt 
években. A fegyveres erők és a rendőri szervek tagjaira vonatkozó korhatár előtti nyugdíj 
megszüntetéséről szóló 2011. évi CLXVII. törvény 2012. január 1-jén lépett hatályba. 

A petíció benyújtói azt állítják, hogy az új törvény számos (szerzett) jogosultságot eltöröl, és 
miatta alkalmazottak és szakszervezetek kerülnek jelentős hátrányba (volt) munkáltatóikkal 
szemben. Arra hivatkoznak, hogy a törvény a „szolgálati nyugdíjat” – amelyben 2012-ig 
részesültek – más jogi természetű szociális juttatással váltotta fel.

Amikor a petíció benyújtói a fegyveres erőkhöz/a rendőrséghez csatlakoztak, a régi törvény 
értelmében különleges közszolgálati jogviszonnyal rendelkeztek, amely magába foglalta a 
következő – az új törvény által azonban eltörölt – jogokat és kiváltságokat:

 az országban érvényesnél öt évvel alacsonyabb nyugdíjkorhatár;
 a szolgálat érdekében történő állásmegszüntetés esetén a szolgálatból való kilépés 

lehetősége: az alkalmazottnak módjában állt elutasítani az új állást és 
nyugdíjjogosultságot szerezhetett;

 szolgálati nyugdíj 25 év szolgálati idő után (a „szolgálati nyugdíj” fogalmát 
eltörölték), amelynek összegét a régi törvény alapján határozták meg;

 rokkantsági nyugdíj a munkaképesség 67%-os elvesztése esetén, a szolgálati évek 
számától függetlenül, amelynek összegét a régi törvény alapján határozták meg;

 rokkantsági nyugdíj munkahelyi baleset esetén, amelynek összegét a régi törvény 
alapján határozták meg;

 nyugdíj- és biztosítási rendszer a házastárs és az illető által eltartott személyek 
számára;

 „tizenharmadik havi fizetés” (amelyet a 2008. évi CX. törvény törölt el), valamint
 étkezési utalványok/juttatások (amelyeket a 2009. évi CXLI. törvény törölt el).

Ezen túlmenően az új törvény lényegesen módosította a szakszervezetekre vonatkozó 
rendelkezéseket is: 

 a fegyveres/rendőrségi erők nem kötelesek együttműködni a szakszervezetekkel, és 
nem kell tájékoztatniuk ezeket;

 a fegyveres/rendőrségi erők a szakszervezetek számára már nem kötelesek biztosítani 
a működési feltételeket (irodahelységek ingyenes használata, hely biztosítása 
értesítések kifüggesztése céljából a szolgáltatási területen stb.);
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 a panasztételi eljárást eltörölték. A régi törvény értelmében ez az eljárás lehetővé tette 
a szakszervezetek számára, hogy tiltakozzanak az általuk jogellenesnek ítélt 
intézkedések ellen. A panasztételi eljárás kezdeményezése lehetővé tette a jogellenes 
intézkedések felfüggesztését az ügyre vonatkozó, jogilag kötelező érvényű végleges 
ítélet meghozataláig;

 a szakszervezeti tagdíjak nem vonhatók le közvetlenül az alkalmazottak fizetéséből;
 a szakszervezettel kapcsolatos munkára fordított órák már nem számíthatók be, és 

levonásra kerülnek az alkalmazottak fizetéséből;
 a szakszervezetek nem vehetnek részt többé az ágazati érdekvédelmi bizottságban, 

valamint
 a szakszervezetek nevében felszólaló alkalmazottak véleménynyilvánítási szabadságát 

korlátozzák abban az esetben, ha a fegyveres erők jogos érdekeit megsértő tényekre, 
adatokra, információkra és megoldásokra hivatkoznak – azonban e kategóriák 
mindegyike igencsak szubjektív. E rendelkezés súlyosan korlátozza a szakszervezetek 
hatáskörét. A petíció benyújtója amiatt aggódik, hogy e petíciót is az új törvény 
megsértésének tekinthetik.

A petíció benyújtói úgy vélik, hogy az új törvény több pontban is sérti az uniós jogot: 

 az Európai Unióról szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változatának 
preambulumát, valamint 2., 6., 9. és 21. cikkeit;

 az Európai Unió Alapjogi Chartájának preambulumát és 12., 17., 21. és 47. cikkeit;
 az Európai Unió munkavállalóinak tájékoztatásáról és a velük folytatott konzultáció 

általános keretének létrehozásáról szóló 2002/14/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet.

A Bizottság észrevételei/ elemzése

A petíció benyújtói több, a korábbi magyar jogszabályt módosító rendelkezést bírálnak 
számos területen. A Bizottság a következőkben megvizsgálja e módosítások uniós jognak 
való megfelelését:

- A 2002/14/EK irányelv állítólagos megsértése tekintetében 1

A fenti irányelv előírja a vállalkozások2 és/vagy üzemek3 munkavállalóit képviselők 
tájékoztatását és a velük való egyeztetést. E tájékoztatás és egyeztetés többek között olyan 
döntésekre vonatkozik, amelyek várhatóan a munkaszervezés vagy a szerződéses viszonyok 
lényeges változásához vezetnek4.

                                               
1http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0014:HU:HTML
2„Vállalkozás”: a tagállamok területén található olyan köz- vagy magánvállalkozás, amely nyereség elérése 
céljából vagy nem nyereségre irányuló célból gazdasági tevékenységet végez, és a tagállam területén található;
lásd az irányelv 2. cikkének a) pontját.
3„Üzem”: a tagállamok területén található, a nemzeti jogszabályoknak és gyakorlatnak megfelelően a vállalkozás 
olyan üzleti egysége, amelyben személyi és anyagi erőforrások felhasználásával folyamatosan gazdasági 
tevékenységet folytatnak; lásd az irányelv 2. cikkének b) pontját.
4Lásd az irányelv 4. cikke (2) bekezdésének c) pontját.
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Azonban a 2002/14/EK irányelv – 2. és 3. cikkeivel összhangban – nem vonatkozik a 
közigazgatásra, következésképpen nem alkalmazható a rendőri erőkre sem. 

- Az EUSZ 6. cikkének és az Európai Unió Alapjogi Chartájának állítólagos megsértése 
tekintetében 

Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSZ) értelmében az Európai Bizottság nem rendelkezik általános hatáskörrel ahhoz, 
hogy beavatkozzon az alapvető jogok állítólagos megsértésével kapcsolatos esetekbe. Erre 
csak akkor volna lehetősége, ha a kérdés az európai uniós jogot is érintené. Ennélfogva az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának 51. cikke kimondja, hogy a Charta rendelkezéseinek 
címzettjei az Unió intézményei és a tagállamok annyiban, amennyiben az Unió jogát hajtják 
végre. 

E petíciók a magyar nemzeti hatóságok aktusaira vonatkoznak. Ezért a Charta csak abban az 
esetben alkalmazandó, ha az említett intézkedések az uniós jogszabályok végrehajtásához 
kapcsolódnak. A jelek szerint azonban nem ez az eset áll fenn a következő pontok 
tekintetében:

 Nem létezik kifejezetten a bérezéssel kapcsolatos uniós szabályozás. Az Európai 
Uniónak különösen a Szerződés szociális fejezetének rendelkezései értelmében 
nincsen jogalkotásra vonatkozó hatásköre ez ügyben, hiszen az EUMSZ 153. cikkének 
(5) bekezdése1 kimondja, hogy e rendelkezések a díjazásra nem alkalmazhatók. 
Következésképpen az olyan kérdések, mint a „tizenharmadik havi fizetés” és/vagy az 
étkezési utalványok/juttatások még mindig a nemzeti jogalkotás és nem az uniós jog 
hatálya alá tartoznak.

 Ugyanígy nem létezik a szakszervezetekre vonatkozó uniós szabályozás. Az EUMSZ 
153. cikkének (5) bekezdése kimondja, hogy e rendelkezés az egyesülési jogra nem 
alkalmazható. Következésképpen a szakszervezetekre vonatkozóan az új törvényben 
szereplő kérdések még mindig a nemzeti jogalkotás és nem az uniós jog hatálya alá 
tartoznak.

 Továbbá, az EUMSZ 153. cikkének (4) bekezdése értelmében a tagállamok felelősek 
azért, hogy szociális biztonsági rendszerük alapelveit meghatározzák, beleértve a 
nyugdíjjogosultság feltételeit. Az uniós jog csupán arról rendelkezik, hogy a szociális 
biztonsági rendszerek összhangban legyenek a munkavállalók szabad mozgásával az 
Európai Unión belül2, amely jelen esetben nem alkalmazható.

A 2000/78/EK irányelv tiltja – a többek között – az életkoron alapuló hátrányos 
megkülönböztetést, azonban csupán a foglalkoztatói biztonsági rendszerekre vonatkozik és 
nem a kötelező rendszerekre3.

                                               
1„Az Európai Unió működéséről szóló szerződés”, http://eur-lex.europa.eu/hu/treaties/index.htm
2E tekintetben lásd a 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendeleteket: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=849./
3Lásd a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek 
létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK irányelv 13. preambulumbekezdését, HL L 303., 
2000.12.2., 16. o.
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- Az EUSZ 2., 9. és 21. cikkei tekintetében

Az EUSZ 2. cikke (az Unió értékeiről) és 9. cikke (az uniós állampolgárok egyenlőségének 
demokratikus elvéről) általános elveket határoz meg és címzettje az Európai Unió. E cikkek 
jelen esetben nem tűnnek relevánsnak. Ugyanígy nem helyénvaló az EUSZ-nek az Unió külső 
fellépéseiről szóló 21. cikkére hivatkozni.

- Az emberi jogok európai egyezménye tekintetében

Az Európai Bizottságnak mint az Európai Unió intézményének nincs hatásköre beleavatkozni 
az Emberi Jogok Európai Bíróságának eljárásaiba, ennélfogva nem tud intézkedéseket tenni a 
petíció e részével kapcsolatban. Következésképpen a petíció benyújtói dönthetnek úgy, hogy 
amennyiben kívánják – és miután kimerítettek minden magyarországi jogorvoslati lehetőséget 
–, ügyüket az Európa Tanács, és különösen az Emberi Jogok Európai Bírósága1 illetékes 
szervei elé tárják.

Következtetések 

Úgy tűnik, hogy a szóban forgó esetben nem állapítható meg az uniós jog megsértése. Ezért a 
Bizottságnak nincs hatásköre ahhoz, hogy jelen esetben közbenjárjon a petíció benyújtóinak 
érdekében.

                                               
1http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Information+for+applicants/Frequently+asked+question
s.


