
 

 

Alkotmánybíróság 

 

1015 Budapest 

Donáti u. 35-45. 

Tisztelt Alkotmánybíróság! 

 

Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ajbt.) 2. § 

(3) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva 

 

i n d í t v á n y o z o m, 

 

hogy az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 

24. § (2) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság vizsgálja meg, és az Abtv. 41. § (1) 

bekezdésében biztosított jogkörében semmisítse meg  

- a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 

1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) 52. és 59. §-ait, 

- a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és 

a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban 

Kenytv.) 3. és 5. §-ait, 

- a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásról 

szóló 2001. évi XCV. törvény (Hjt.) 55. §-át, 

- valamint az Abtv. 53. § (3) bekezdése alapján – a jogbiztonság érdekében – az 

azokkal szoros tartalmi összefüggésben álló rendelkezéseket, 

mert azok – indítványomban alább kifejtett okoknál fogva – ellentétesek 

Magyarország Alaptörvényének B) cikk (1) bekezdésével, a II. cikkel, a XIII. cikk (1) 

bekezdésével, a XV. cikk (2) bekezdésével, a XVII. cikkel, a XIX. cikkel, a XX. cikkel, 

valamint Magyarország Alaptörvényének Átmeneti rendelkezései 19. cikk (5) bekezdésével. 

 

Az Abtv.-ben biztosított jogkör hiányában nem indítványozhatom, azonban az 

Alkotmánybíróság figyelmébe ajánlom annak vizsgálatát, hogy a támadott rendelkezésekben 

meghatározott új szabályozási koncepció bevezetése során érvényesültek-e az Alaptörvény B) 

cikk (1) bekezdésében rögzített jogállamiság elvéből következő bizalomvédelemből eredő 

alkotmányossági követelmények; ennek hiányában felhívom az Alkotmánybíróság figyelmét 

az Abtv. 46. §-a szerinti jogalkotói mulasztás megállapításának lehetőségére. 

 

 

I n d o k o l á s 

 

 

I. BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 

 

Álláspontom szerint alaptörvény-ellenességet vet fel az, hogy a büntetés-végrehajtásban 

dolgozók nyugellátásra való jogosultságának rendszerét a 2011-ben bekövetkezett jogszabály-

változások jelentős mértékben átalakították. Ennek körében 

a) megszűnt a fogvatartottakkal foglalkozók speciális korkedvezménye (az ún. 1/2-es 

szorzó), 

b) a testülethez azonos feltételrendszer mellett csatlakozó állomány tagjai között az 

újonnan hatályba lépett szabályozás súlyosan diszkriminál, 



 

c) új rendelkezések bevezetésekor nem érvényesült a kellő idő követelménye, illetőleg 

hiányzik az átmeneti szabályozás, továbbá 

d) az önkéntes nyugdíjpénztári rendszer átalakításával kapcsolatban az állományban 

maradók kárára diszkriminatív rendelkezések jelentek meg a szabályozásban. 

 

II. ELJÁRÁSI KÉRDÉSEK 

 

Magyarország Alaptörvényének 24. cikk (2) bekezdés e) pontja alapján az 

Alkotmánybíróság felülvizsgálja a jogszabályoknak az Alaptörvénnyel való összhangját.  

Az Abtv. 24. § (2) bekezdése szerint az Alkotmánybíróság a jogszabály Alaptörvénnyel való 

összhangját az alapvető jogok biztosának határozott kérelmet tartalmazó indítványa alapján 

akkor vizsgálja, ha az alapvető jogok biztosának álláspontja szerint a jogszabály 

alaptörvény-ellenessége fennáll. 

Magyarország Alaptörvényének 30. cikk (1) bekezdése alapján az alapvető jogok biztosa 

alapjogvédelmi tevékenységet lát el, eljárását bárki kezdeményezheti. Ugyanezen cikk (2) 

bekezdése szerint az alapvető jogok biztosa az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására 

jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltatja, orvoslásuk érdekében általános vagy 

egyedi intézkedéseket kezdeményez. 

Az alapvető jogok biztosa vizsgálatának szakmai szabályairól és módszereiről szóló 2/2012. 

(I. 20.) AJB utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 45. § (1) bekezdése alapján „a Biztos 

kezdeményezheti az Alkotmánybíróságnál a jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés 

Alaptörvénnyel való összhangjának utólagos vizsgálatát (utólagos normakontroll eljárás), (…) 

b) konkrét ügyben lefolytatott vizsgálat nélkül, a hozzá forduló panaszos 

beadványa alapján; 

(…). 

Az Utasítás 46. § (1) bekezdése alapján a biztos kezdeményezheti az Alkotmánybíróság 

eljárását, ha álláspontja szerint a jogszabállyal vagy jogszabályi rendelkezéssel 

összefüggésben alkotmányossági aggály áll fenn. A (2) bekezdés értelmében különösen akkor 

indokolt az utólagos normakontroll indítvány benyújtása, ha 

a) az Alaptörvényben meghatározott alapvető jogok, alkotmányos elvek és 

követelmények érvényesülésével kapcsolatos alkotmányossági aggály merül fel; 

(…) 

c) az alapjogsérelem kirívó súlyú; 

d) a sérelmet szenvedett személyek száma indokolja. 

 

Figyelemmel arra, hogy a tárgyalt alaptörvény-ellenes helyzetet részben a Hszt., illetve a 

Kenytv. támadott rendelkezései okozzák, Magyarország Alaptörvénye 24. cikk (2) 

bekezdésének e) pontja, az Abtv. 24. § (2) bekezdése és az AJBtv. 2. § (3) bekezdése valamint 

34. §-a alapján kezdeményezem a Hszt, illetve a Kenytv. támadott §-ai, valamint az azokhoz 

tartalmilag szorosan kapcsolódó rendelkezések alaptörvény-ellenességének megállapítását. 

Álláspontom szerint a támadott rendelkezések az érintettek számára – jelen indítvány III. 

pontjában kimutatott módon – pontosan körülhatárolható alkotmányos elv és követelmény 

(jogállamiság, jogbiztonság, váromány, szerzett jogok védelme) sérelmét előidézve jelentős 

mértékű és kirívó súlyú alapjogsérelmet okoznak. Ennek oka egyrészről az, hogy az 

alkotmányos elvek és követelmények figyelmen kívül hagyása miatt az alapjogsérelem 

minden 2012. január 1-jén, a fegyveres szervekkel hivatásos szolgálati viszonyban állót 

érint. Az alapjogsérelem kirívó súlyát támasztja alá nemcsak az érintettek magas száma, 

hanem az is, hogy a szabályozás eredményként indokolatlan megkülönböztetés, és ezáltal az 

emberi méltóság, illetve a tulajdonhoz való jog, a testi és lelki egészséghez való jog, 

valamint a „megfelelő munkafeltételekhez” való jog sérelme következett be.  



 

E visszásságok megalapozzák azt, hogy az Utasítás 45. § (1) bekezdés b) pontja alapján 

kezdeményezzem a támadott jogszabályok alaptörvény-ellenességének megállapítását az 

Alkotmánybíróságnál. 

 

III. AZ ALAPTÖRVÉNY-ELLENESSÉG IGAZOLÁSA 

 

1. A kialakult helyzet ismertetése 

 

1.1. Az indítványban foglalt alaptörvény-ellenességet az a jogalkotói lépés okozza, amely 

visszamenőleges hatással, minden átmenet, azaz a kellő idő követelmények érvényesítése, 

illetve a szolgálati viszonyban állás évei közötti differenciálás nélkül eltörölte a 25 év 

szolgálati idő teljesítését követő szolgálati nyugállományba vonulás lehetőségét. A 

jogszabályváltozás ezáltal nemcsak a hatályba lépését követően felszerelt állományi 

tagokat érinti, hanem azokat a szolgálati viszonyban állókat is sújtja, akik 2011 

decemberében a csak néhány hónap szolgálati időre álltak a nyugdíj előtt.  

Különöses súlyos alaptörvény-ellenességet okoz az a tény, hogy a fegyveres szervek hivatásos 

állományú tagjainak esetében érvényesülő szolgálati idő-kedvezménnyel a jogalkotó a 

korábbiakban elismerte azt, hogy az ilyen területen dolgozók esetében a munkaképesség 

csökkenés, valamint az egészségromlás nagyobb, mint más területeken vagy a civil szférában, 

továbbá a kötött szolgálati rend, a fokozott büntetőjogi felelősség okán jóval korlátozottabbak 

az ezen a területen dolgozók életlehetőségei is. 

Az alaptörvény-ellenességet csak fokozza az a tény, hogy korábban a szolgálati nyugdíjba 

vonulók közteher-mentesen juthattak hozzá önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításaikhoz, 

ennek lehetősége azonban megszűnt, illetőleg a kedvezményes nyugállományba vonulás 

lehetőségének eltörlése okán az érintettek megtakarításai – ismételten hangsúlyozom: egyik 

napról a másikra, a kellő idő követelményének figyelmen kívül hagyása mellett – „bent 

ragadtak” a nyugdíjrendszerben. Ennek oka az, hogy a korábbi szolgálati nyugdíjak 

járandósággá alakítása és ekként történő megadóztatása, valamint a szolgálati járandóság 

szünetelése és megvonásának lehetősége az érintettek számára alapjogsérelmet okoz. Az 

érintettek sérelmét fokozza továbbá az is, hogy a szolgálati járandóságot az új szabályozás 

értelmében személyi jövedelemadó terheli annak ellenére, hogy a szolgálati nyugdíjra 

(járandóságra) korábbi járulékfizetésük miatt jogosultságot szereztek, a nyugdíj pedig nem 

adóköteles jövedelemforma. 

 

1.2. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati nyugdíjára és szolgálati 

idejére vonatkozó,  2012. január 1-je előtt és azt követően hatályos szabályozási környezet az 

alábbi.  

A Hszt. 2011. december 31-ig hatályos szabályozása alapján „A hivatásos 

állomány tagja szolgálati nyugdíjra jogosult 25 év tényleges szolgálati viszonyban 

eltöltött szolgálati idő után” [182. § (1) bek.]. A Hszt. 181. §-192/A. §-ai 

szabályozták a szolgálati nyugdíjra és szolgálati időre vonatkozó kérdéseket: a 

nyugellátást (181. §), a szolgálati nyugdíjat (182-184. §), a rokkantsági nyugdíjat (185. 

§), a baleseti ellátást (186. §), a hozzátartozói nyugellátást (187-189. §), a baleseti 

hozzátartozói nyugellátásokat (190. §), a nyugellátás megállapítását (191-192. §), a 

magánnyugdíjat (192/A. §). A Hszt. 326-331. §-ai a szolgálati idő számításának 

részletes szabályait tartalmazta. 

A Hszt. 181. §-192/A. §-ait 2012. január 1-i hatállyal két törvényben helyezték 

hatályon kívül. Az egyik a Kenytv. (2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti 

öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati 

járandóságról 58. §-a), amelyet – sürgősségi tárgyalást kérve – 2011. október 14-én 



 

nyújtottak be, az Országgyűlés 2011. november 28-i ülésnapján fogadott el, és 2011. 

december 9-én hirdettek ki. A másik a csak deregulációt tartalmazó 2011. évi CXCI. 

törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 

módosításáról (82. §), amelyet – sürgősségi tárgyalást kérve – 2011. november 19-én 

nyújtottak be, az Országgyűlés 2011. december 20-i ülésnapján fogadott el, és 2011. 

december 29-én hirdettek ki. 

 

1.3. A Hszt. a 2012. január 1-je óta – a 2011. évi CLXVII. törvény 49. §-a által 

megállapított – hatályos, releváns szabályai az 52. §-ban és ezzel összefüggésben az 59. §-

ban, illetve a 326-331. §-aiban találhatóak  az előzőekhez képest módosított tartalommal.  
A Hszt. az „A szolgálati viszony korhatára” elnevezésű alcím alatt szabályozza, hogy „A 

hivatásos szolgálat felső korhatára megegyezik a társadalombiztosítási nyugellátásról 

szóló törvényben meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárral” (52. §).  

A tartalmilag szorosan kapcsolódó 59. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy „A törvény 

erejénél fogva szűnik meg a hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonya 

a) a hivatásos szolgálat felső korhatárának elérése; 

(…) 

miatt” 

Az Hszt. idézett – és a szolgálati időt érintő alapvető változást tartalmazó – 52. §-a felhívja a 

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban Tny) 

rendelkezéseit. A Tny. releváns szabályai az alábbiak. 

18. § (1) A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára 

annak, aki 

a) 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév, 

b) 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap, 

c) 1953-ban született, a betöltött 63. életév, 

d) 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap, 

e) 1955-ben született, a betöltött 64. életév, 

f) 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap, 

g) 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév. 

(2) Öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki 

a) a születési évének megfelelő – az (1) bekezdésben meghatározott – öregségi 

nyugdíjkorhatárt (a továbbiakban: öregségi nyugdíjkorhatár) betöltötte, és 

b) legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik, valamint 

c) azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, a Tbj. 5. § (1) 

bekezdés a)–b) és e)–g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem áll.” 

 

2012. január 1-jétől a Kenytv. tartalmazza (a 3. §-ban) a korhatár előtti öregségi nyugdíjak 

továbbfolyósítására vonatkozó szabályokat. A főszabály a következő: „Korhatár előtti 

öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható meg. A 2012. 

január 1-jét megelőző kezdő naptól megállapításra kerülő korhatár előtti öregségi nyugdíjak 

megállapítására a korhatár előtti öregségi nyugdíj kezdő napján hatályos szabályokat kell 

alkalmazni”. [3. § (1) bek.]  

A 3. § (2) bekezdés szerint „2012. január 1-jétől – a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével 

növelt összegben – öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani 

[…]  

b) az 1954. évben vagy azt megelőzően született, szolgálati nyugdíjban részesülő személynek a 

szolgálati nyugdíja csökkentések nélküli teljes összegét,” 

 

1.4. Összegezve a szabályozási környezetet, megállapítható, hogy  

- 2012. január elsejétől a magyar jogrendszerben nem létezik korhatár előtti öregségi 

nyugdíj [Kenytv. 3. § (1) bek.]; 



 

- annak a szolgálati viszonyban álló személynek, aki 1955-ben vagy 1955 után született, 

és korábban ilyenben részesült, nem folyósítható tovább a korhatár előtti öregségi 

nyugdíj [Kenytv 3. § (2) bek.]; 

- a változást lényegében azonnali hatállyal, a kellő idő alkotmányi követelményének és 

a szolgálatban eltöltött idő differenciált figyelembe vétele nélkül, és így lényegében 

visszamenőleges hatással (azaz formálisan nem visszamenőleges hatállyal) alkották 

meg; 

- ezáltal sérül a jogbiztonság elve, a szolgálati viszonyban állók szerzett joga és jogos 

várománya, illetve ezzel összefüggésben a tulajdonhoz való joga, a testi és lelki 

egészséghez való joga, valamint a „megfelelő munkafeltételekhez” való joga és a 

diszkrimináció megvalósulása miatt az emberi méltósága. 

 

2. Az alkalmazandó alkotmányi szintű normák körének meghatározása 

 

2.1. Figyelemmel az Alaptörvény 2012. január 1-i hatálybalépésére, illetve a fent bemutatott 

helyzetre, vizsgálandó az alkotmányi és alaptörvényi tartalom azonossága vagy eltérősége, 

illetőleg a korábbi Alkotmányra épülő alkotmánybírósági gyakorlat alkalmazhatóságának 

kérdése.  

Az alaptörvényi rendelkezések tartalmának meghatározásakor egyrészt az Alaptörvény 

önértelmezésre vonatkozó szabálya [R) cikk (3) bek.], másrészt az Alkotmánybíróság 

(korábbi) gyakorlata releváns. Előbbi értelmében az Alaptörvény rendelkezéseit azok céljával, 

a benne foglalt Nemzeti hitvallással és történeti alkotmányunk vívmányaival összhangban kell 

értelmezni. 

Az Alkotmánybíróság szerint az Alaptörvény értelmezésekor a korábbi alkotmánybírósági 

gyakorlatot is alapul kell venni. A 22/2012. (V. 11.) AB határozatban az Alkotmánybíróság 

kifejtette, hogy „az előző Alkotmány és az Alaptörvény megfelelő szabályainak összevetését 

és gondos mérlegelést kíván. Ha az összevetésnek az az eredménye, hogy az alkotmányjogi 

szabályozás változatlan vagy jelentős mértékben hasonló, az átvételnek nincs akadálya. 

Másrészt az előző Alkotmány és az Alaptörvény egyes rendelkezései tartalmi egyezősége 

esetén éppen nem a korábbi alkotmánybírósági döntésben megjelenő jogelvek átvételét, 

hanem azok figyelmen kívül hagyását kell indokolni” 

(http://www.mkab.hu/files/abdont/2012_2349.pdf). Ezt a megállapítását az Alkotmánybíróság 

már alkalmazta például a 30/2012. (VI. 27.) AB határozatában.  

 

A korábbi alkotmánybírósági gyakorlat alkalmazhatóságának alátámasztása érdekében az 

alábbiakban az Alkotmány és az Alaptörvény releváns szabályainak tartalmi egyezősége kerül 

igazolásra.  

 

2.2. Az Alkotmány érintett rendelkezései: 
 

2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam. 

8. § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető 

jogait, ezek tiszteletben tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége. 

(2) A Magyar Köztársaságban az alapvető jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat 

törvény állapítja meg, alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja. 

13. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való jogot. 

54. § (1) A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az élethez és az 

emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani. 

70/A. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára 

az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, 



 

nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, 

születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül. 

70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű 

testi és lelki egészséghez. 

(2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az 

orvosi ellátás megszervezésével, a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a 

természetes környezet védelmével valósítja meg. 

70/E. § (1) A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van a szociális biztonsághoz; 

öregség, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibájukon kívül bekövetkezett 

munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra jogosultak. 

(2) A Magyar Köztársaság az ellátáshoz való jogot a társadalombiztosítás útján és a szociális 

intézmények rendszerével valósítja meg. 

(3) Az ellátáshoz való jog a nyugellátás tekintetében az általános öregségi nyugdíjkorhatárt 

betöltött, a nyugellátás törvényi feltételeinek megfelelő személyre terjed ki. Törvény az e 

korhatárt be nem töltött személynek is nyugellátást állapíthat meg. Az általános öregségi 

nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően folyósított nyugellátás törvényben meghatározottak 

szerint csökkenthető és szociális ellátássá alakítható, munkavégzésre való képesség esetén 

megszüntethető. 

 

2.3. Az Alaptörvény érintett rendelkezései: 
 

B) cikk (1) Magyarország független, demokratikus jogállam. 

I. cikk 

(1) AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. 

Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége. 

(2) Magyarország elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jogait. 

(3) Az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg. 

Alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme 

érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvetőjog 

lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható. 

II. cikk Az emberi méltóság sérthetetlen. 

XV. cikk (2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, 

nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti 

vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel 

nélkül biztosítja. 

XIII. cikk (1) Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez. A tulajdon társadalmi 

felelősséggel jár. 

XIX. cikk 

(1) Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. 

Anyaság, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett 

munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra 

jogosult. 

(2) Magyarország a szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más rászorulók esetében a 

szociális intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg. 

(3) Törvény a szociális intézkedések jellegét és mértékét a szociális intézkedést igénybe vevő 

személynek a közösség számára hasznos tevékenységéhez igazodóan is megállapíthatja. 

(4) Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló 

egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott társadalmi 

intézmények működésének lehetővé tételével segíti elő. Törvény az állami nyugdíjra való 

jogosultság feltételeit a nők fokozott védelmének követelményére tekintettel is 

megállapíthatja. 

XX. cikk 

(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. 



 

(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított 

élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való 

hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a 

sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének 

biztosításával segíti elő. 

XVII. cikk 

(3) Minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben 

tartó munkafeltételekhez. 

Átmeneti rendelkezések az Alaptörvényhez (Ár.) 

19. cikk (5) A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 2011. 

december 31-én hatályos 70/E. § (3) bekezdés harmadik mondatát a 2011. december 31-én 

hatályos szabályok szerint nyugellátásnak minősülő ellátásokra azok feltételeinek, jellegének 

és összegének megváltoztatása, más ellátássá alakításuk vagy megszüntetésük tekintetében 

2012. december 31-éig alkalmazni kell.  

„Az általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően folyósított nyugellátás 

törvényben meghatározottak szerint csökkenthető és szociális ellátássá alakítható, 

munkavégzésre való képesség esetén megszüntethető.” 

  

3. Az időskori szociális biztonsághoz való jog, a tulajdonhoz való jog és a váromány 

sérelme 

 

3.1. Az Alkotmány és az Alaptörvény szabályozása az időskorúakat megillető szociális jogok 

és állami célok, feladatok tekintetében – két kivételtől [az Ár. 19. cikk (5) bek., illetve a 

társadalombiztosítási rendszer legalábbis a nyugdíjak tekintetében való fenntartása] eltekintve 

– nem azonos.  

Az Alkotmány 70/E. §-a alapján az állampolgároknak joguk van a szociális biztonsághoz, 

ami azt jelenti, hogy öregség esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra jogosultak. Ezt az 

ellátáshoz való jogot az állam – állami feladatként – a társadalombiztosítás útján és a szociális 

intézmények rendszerével valósítja meg. Az Alkotmány 2011 nyári módosítása során (2011. 

évi LXI. törvény) a következő – az indokolás szerint az Alaptörvény szellemiségének már 

megfelelő – új szabály került be az Alkotmányba [70/E. § (3) bek.]: 

- az ellátáshoz való jog a nyugellátás tekintetében az általános öregségi nyugdíjkorhatárt 

betöltött, a nyugellátás törvényi feltételeinek megfelelő személyre terjed ki, de törvény 

ez alól kivételt tehet; 

- az általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően folyósított nyugellátás 

törvényben meghatározottak szerint csökkenthető és szociális ellátássá alakítható, 

munkavégzésre való képesség esetén megszüntethető. 

 

Az Alaptörvény a fenti jogosultságot az időskorúak tekintetében nem tartalmazza (és ilyet 

nem is fogalmaz meg a többi alanyi kör esetében sem), és nem határoz meg az Alkotmány 

által körülírt állami kötelezettséget sem.  

Az Alaptörvény – ideértve a részét képező Ár-t is – az időskorúakra vonatkozóan – eltekintve 

a nagykorú gyermek kötelezettségéről – négy alapvető rendelkezést tartalmaz: 

- A szociális biztonságot – amely többé nem jogosultságként jelentkezik, hanem állami 

célként [ld. „törekszik”, XIX. cikk (1) bek.] – az állam szociális intézmények és 

intézkedések rendszerével valósítja meg [XIX. cikk (2) bek.]. Az időskorúakat itt 

beleértettük a „más rászorulók” kategóriájába. 

- Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló 

egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott társadalmi 

intézmények működésének lehetővé tételével segíti elő. [XIX. cikk (4) bek.] 

- Törvény az állami nyugdíjra való jogosultság feltételeit a nők fokozott védelmének 

követelményére tekintettel is megállapíthatja. [XIX. cikk (4) bek.] 



 

- Az általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően folyósított nyugellátás 

törvényben meghatározottak szerint csökkenthető és szociális ellátássá alakítható, 

munkavégzésre való képesség esetén megszüntethető. [19. cikk (5) bek.] Ez a szabály 

2012. december 31-ig alkalmazandó.  

 

Az alkotmányi és alaptörvényi rendelkezések összevetéséből látható az azonos 

szabályozási konstrukció a nyugdíjrendszerre (társadalombiztosításra) (ld. 3.2. pont) és az 

általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően folyósított nyugellátás törvényben 

meghatározottak szerint csökkenthetőségre és szociális ellátássá alakíthatóságára (ld. 3.2. és 

3.3. pont). Mindkettő tekintetében tehát irányadónak kell tekinteni az Alaptörvény 

hatálybalépését megelőző alkotmánybírósági gyakorlatot.  

 

3.2. Az Alkotmánybíróság a kilencvenes évek közepén összekapcsolta a tulajdon alkotmányos 

védelmét a társadalombiztosítási rendszerrel. Mivel a társadalmi szolidaritáson alapuló 

egységes állami nyugdíjrendszer – tehát olyan rendszer, amelyben mindenki részt vesz, az 

is, aki adott pillanatban nem részesül ellátásból – fenntartása állami feladat az Alaptörvény 

szerint is [XIX. cikk (4) bek.], az csakis úgy tartható fenn, ha a korábban „biztosítási 

típusú” konstrukció is megmarad. (Mint ahogyan ennek megváltoztatására irányulóan nem 

is történtek jogalkotói lépések.) Ebből az következik, hogy a korábbi releváns gyakorlat 

továbbra is fenntartható és fenntartandó, különös tekintettel arra, hogy a tulajdon 

védelmére vonatkozó alkotmányi (13. §) és alaptörvényi (XIII. cikk) megfogalmazás 

azonos. A hivatkozott gyakorlatot az Alkotmánybíróság a 43/1995. (VI. 30.) AB 

határozatában összegezte. Ennek összefoglalására az alábbiakban kerül sor. 

 
„A várományok annál nagyobb védelmet élveznek, minél közelebb állnak a „beteljesedéshez”, 

vagyis a szolgáltatásra való alanyi jog megnyíltához. A már élvezett, megszerzett szolgáltatás 

még inkább védendő. 

A várományok és szolgáltatások védelme attól függően is erősebb, hogy áll-e velük szemben a 

jogosultnak saját anyagi szolgáltatása is. A járulék fejében járó szolgáltatás megvonása vagy 

jogalapjának kedvezőtlen megváltoztatása az alapjogi sérelem ismérvei szerint bírálható el. 

Ezt az Alkotmánybíróság az eddigiekben mint a biztosítási elem elsőbbségét vallotta a 

társadalombiztosítás vegyes rendszerén belül. A járulékkal fedezett időszakra feltétlenül 

szolgáltatni kell a nyugdíjat, különben szerzett jogtól fosztanák meg a jogosultat [11/1991. 

(III. 29.) AB határozat, ABH 1991, 35.]; a biztosítás szabályai szerint számított nominális 

nyugdíj sérthetetlen, a biztosítás és szolidaritás arányainak önkényes megváltoztatása 

alkotmányosan kizárt [26/1993. (IV. 29.) AB határozat, ABH 1993, 200.]. 

Valamely szolgáltatás átmenet nélküli megváltoztatása, vagy „lecsúsztatása” azonban a 

biztosításból a segélyezésbe abban is a jogi pozíció lényeges változását hozza, hogy a 

bizalomvédelem szempontjából egy gyengébb kategóriába kerül az érintett (megszűnik a 

tulajdonvédelem), s ez fölér egy alapjogba való beavatkozással. 

Az ilyen változás alkotmányossága is e szerint vizsgálandó. A biztosítási és szolidaritási elem 

aránya önkényes megváltoztatásának alkotmányellenessége ebben az összefüggésben 

értelmezendő. Önmagában ugyanis nehezen fejthető szét, hogy a járulékból milyen részből 

lesz saját ellátás, és mit fordítanak másokra. Az alkotmányellenes, ha az arányok olyan 

mértékben eltolódnak, hogy az eddigi védelem szintje minőségileg gyengébbre változik, s 

ennek nincs alkotmányos indoka. 

A tulajdon alapjogi védelmének kiterjesztése társadalombiztosítási szolgáltatásokra és 

várományaikra az Alkotmánybíróságnak a tulajdon funkciójáról kifejtett felfogásába 

illeszkedik. „Az Alkotmány a tulajdonjogot mint az egyéni cselekvési autonómia 

hagyományos anyagi alapját részesíti védelemben. Az alkotmányos védelemnek úgy kell 

követnie a tulajdon társadalmi szerepének változását, hogy közben ugyanezt a védelmi 

feladatot elláthassa. ... Az alapjogi tulajdonvédelem kiterjed a tulajdon egykori ilyen szerepét 

átvevő vagyoni jogokra, illetve közjogi alapú jogosítványokra is (például társadalombiztosítási 



 

igényekre).” [64/1993. (XII. 22.) AB határozat, ABH 1993, 380.]. Ennek jegyében védte az 

Alkotmánybíróság az egyházak, köztestületek és főleg a helyi önkormányzatok vagyonát is 

azzal az indokkal, hogy az autonómiájuk alapja [4/1993. (II. 12.) AB határozat, ABH 1993, 

66, 72.]. A tulajdonvédelemben végbement változás az irodalomban is sokszorosan tárgyalt és 

általában elfogadott. 

Az emberek túlnyomó többsége ma nem „önnyugdíjas”, s inaktív korára társadalmi és 

gazdasági biztonságát nem saját dologi javai jelentik, hanem eleve úgy él, hogy munkája 

eredményének egy részét a társadalombiztosításba ruházza be, s annak a szolgáltatásai látják el 

a szűken értelmezett polgári jogi vagyon biztonságot garantáló feladatát. Ha pedig javait 

törvény vonja el erre a célra, törvénynek kell a tulajdonéval összehasonlító biztonságot 

nyújtania. Ugyanez érvényes a betegség vagy más okból bekövetkező keresetkiesés esetén 

való ellátásra, továbbá a gyermekvállalásból és -nevelésből adódó többletterhek fedezésének 

arra a részére is, amelyet járulékfizetéssel ellentételez a biztosított. (A védelem szempontjából 

nincs jelentősége annak, hogy a szolgáltatás a járulékfizetési szakasz után vagy közben 

esedékes-e.) 

A tulajdonvédelem a társadalombiztosítás terén sem veszíti el kapcsolatát a saját vagyonnal 

vagy értékteremtő munkával. Ezért különböztetjük meg a saját járulékkal megfizetett 

„biztosítási” szolgáltatások teljesebb védelmét a segélyezési típusú juttatások csekélyebb 

védelmétől. A tulajdonvédelem addig terjedhet, amíg a szolgáltatás ugyanazt a funkciót látja 

el, amire a dologi vagyon is szolgálna, amiből az is következik, hogy ez a tulajdonsága nem 

szüntethető meg. Ugyanakkor a pontos megfelelést a saját befizetés és a szolgáltatás között a 

társadalombiztosítás működési módja (nem tőkésített vagyon) és a beleépített szolidaritási 

elem, valamint a hosszú távon a járulékfizető által is hordozott kockázat kizárja. 

Az Alkotmánybíróság a tulajdon mint alapjog védelméről és a tulajdon szociális kötöttségéről 

vallott felfogását a 64/1993. (XII. 22.) AB határozatban fejtette ki. Többek között kimondta, 

hogy az alkotmányos tulajdonvédelem terjedelme mindig konkrét: függ a tulajdon alanyától, 

tárgyától és funkciójától, illetve a korlátozás módjától is (ABH 1993, 380.). Másrészt azt is 

leszögezte az Alkotmánybíróság, hogy a védelmi kör kiterjesztésével egyidejűleg a „tulajdon 

szociális kötöttségei a tulajdonosi autonómia messzemenő korlátozását alkotmányosan 

lehetővé teszik. ... Az alkotmányossági kérdés az lett, hogy milyen esetekben kell a 

tulajdonosnak a közhatalmi korlátozást minden ellenszolgáltatás nélkül eltűrnie, illetve mikor 

tarthat igényt kártalanításra. ... Az állami beavatkozás alkotmányossága megítélésének 

súlypontja, az alkotmánybírósági értékelés voltaképpeni tere a cél és eszköz, a közérdek és a 

tulajdonkorlátozás arányosságának megítélése lett.” A korlátozáshoz a 13. § (2) bekezdése 

szerint elég a „közérdek”. Ennek megállapítása a jogalkotó feladata. Az Alkotmánybíróság 

nem a törvényhozó választásának feltétlen szükségességét, hanem csak a közérdekre 

hivatkozás indokoltságát, továbbá azt vizsgálja, hogy a „közérdekű” megoldás nem sért-e 

valamely más alkotmányos jogot. A korlátozás arányosságára viszont az Alkotmánybíróság 

eddigi gyakorlata számos ismérvet kínál (ABH 1993, 380-382.). 

Az arányosság vizsgálatának ezekben a kereteiben a társadalombiztosítási jogviszony 

sajátosságait is figyelembe vevő eszközt nyerünk arra, hogy a változtatások alkotmányos 

vizsgálata során a változás célját és eszközét összemérjük. A szolgáltatáscsökkentéseket 

indokoló „közérdek”, az egész társadalombiztosítás-rendszer működőképessége és 

fennmaradása, az állam helytállásának külső és a társadalombiztosításban rejlő okok miatti 

megnehezülése (beleértve a járulékok behajthatatlanságát a munkáltatóktól) alkotmányjogi 

kategóriával értékelhetővé válik. 

Azokban az esetekben azonban, ahol a biztosítási elem nem játszik szerepet - vagy ez a 

szerepe végérvényesen megszűnt -, nem a tulajdon alapjogi védelme, hanem a jogállamiság 

legfontosabb összetevője, a jogbiztonság követelményei alapján kell eldönteni a szociális 

ellátásokba való beavatkozás alkotmányosságát. Az Alkotmánybíróság számos határozatban 

fejtette ki a jogbiztonság tartalmát. Ezek között jelentős hányadot képviselnek azok az ítéletek, 

amelyek jogszabály hatálybalépése kapcsán az új rendelkezések alkalmazására való 

felkészülési időt alkotmányos követelményként határozzák meg [7/1992. (I. 30.) AB határozat, 

ABH 1992, 47.; 25/1992. (IV. 30.) AB határozat, ABH 1992, 132.; 28/1992. (IV. 30.) AB 

határozat, ABH 1992, 156-159.; 57/1994. (XI. 17.) AB határozat, ABH 1994, 324.].” 



 

 

Összefoglalva: az olyan esetekben, ahol a biztosítási elem szerepet játszik – és a 

nyugdíjkérdés ilyen –, alapjogi sérelem keletkezik akkor, ha  
 

- valamely szolgáltatást – jelen esetben a korhatár előtti öregségi nyugdíjat – átmenet 

nélkül megváltoztatják, illetve „lecsúsztatják” a biztosításból a segélyezésbe [vö. 

Ár. 19. cikk (5) bek, illetve a 3.3. pont], mivel az érintett a bizalomvédelem 

szempontjából egy gyengébb kategóriába kerül, azaz megszűnik a tulajdonvédelem; 

- a törvényben előírt, rá a szolgálati viszonyba lépéskor vonatkozó nyugdíjkorhatárt és 

így a törvény által „megígért” várományát a szolgálati viszonyban álló elveszti, 

különösen akkor, ha az alanyi jog megnyílta (nyugdíjjogosultság megszerzése) egyre 

közelebb van, mivel a várományok annál nagyobb védelmet élveznek, minél közelebb 

állnak a „beteljesedéshez”;  

- már élvezett, megszerzett szolgáltatást megszüntetnek – a kedvezményes korhatárt 

megszüntetik – vagy jogalapját kedvezőtlen megváltoztatják – a szolgálati 

jogviszony felső korhatárát jelentősen kiterjesztik –, mivel az még inkább védendő 

a tulajdonvédelem keretein belül. 

 

Döntő jelentőségű megállapítás, hogy a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetése 

és a már szolgálati viszonyban állók tekintetében a korhatár megemelése tehát a 

tulajdonvédelem ismérvei szerint bírálandó el, azaz vizsgálni kell a közérdek meglétét, 

illetve az arányosságot. Megállapítható továbbá, hogy az alkotmánybírósági gyakorlat 

egyértelmű abban a kérdésben, hogy valamely ellátást alkotmányossági szempontból nem 

elnevezése, hanem tartalma alapján kell megítélni. A konkrét ügyben vizsgált juttatásokban 

szerepet kap a szolidaritási elem is, mivel az érintett az ellátásra az általános 

nyugdíjkorhatárnál korábban (kevesebb szolgálati idő után) szerez jogot. Ennél az ellátási 

formánál ugyanakkor a biztosítási elem is szerepet játszik, hiszen az ellátásra csak 

járulékfizetéssel fedezett biztosítási jogviszonnyal lehet jogosultságot szerezni. Az 

Alkotmánybíróság következetes gyakorlata értelmében pedig azoknál az ellátásoknál, ahol a 

biztosítási elem dominál, az ellátás megvonását, csökkentését, vagy tartalmának átalakítását a 

tulajdonhoz való jog szabályai szerint kell megítélni. 

Az Alkotmánybíróság szerint „a szolgáltatáscsökkentéseket indokoló „közérdek”, az egész 

társadalombiztosítás-rendszer működőképessége és fennmaradása, az állam helytállásának 

külső és a társadalombiztosításban rejlő okok miatti megnehezülése (beleértve a járulékok 

behajthatatlanságát a munkáltatóktól) alkotmányjogi kategóriával értékelhetővé válik” 

[43/1995. (VI. 30.) AB határozat]. A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetése és a 

már szolgálati viszonyban állók tekintetében a korhatár megemelésének alkotmányosságát 

megteremtő alkotmánymódosítás (2011. évi LXI. törvény) indokolása szerint „A Javaslat az 

Alkotmány 70/E. § új (3) bekezdését megállapító része a jövendő generációk érdekeire és 

várható terheire tekintettel rögzíti, hogy a szociális biztonság keretei között nyugdíj jogcímen 

járó ellátásra főszabályként azok jogosultak, akik – a törvényhozó által a mindenkori 

demográfiai viszonyokra és a várható életkorra tekintettel kialakított – öregségi 

nyugdíjkorhatárt elérték. A Javaslat lehetővé teszi ugyanakkor, hogy törvény a 

nyugdíjjogosultságot (átmeneti vagy tartós jelleggel) kiterjessze pl. a nők fokozottabb 

védelme érdekében. A Javaslat módot ad arra is, hogy a törvényhozó a jelenleg már fennálló 

nyugellátásokat is ezen alkotmányi elveknek megfelelően rendezze át, oly módon, hogy a 

jelenleg nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött személyek 

a társadalombiztosítási vagy a szociális rendszer keretében, illetve a munkaerőpiacra való 

visszatérés lehetőségének megnyitásával a megélhetésükhöz hozzájáruló juttatásban 

részesüljenek.” A „közérdek” tehát általánosan megállapítható, amely illeszkedhetne a 



 

64/1993. (XII. 22.) AB határozatban alkalmazott teszthez. Az Alkotmánybíróság azonban a 

42/2006. (X. 5.) AB határozatában arra jutott, hogy a közérdeket „a jogszabályban úgy kell 

meghatározni, hogy konkrét ügyben a közérdekből történő korlátozás szükségességét bíróság 

ellenőrizni tudja”. Nem biztos tehát, hogy a korlátozás alkotmányossága esetében a 

„közérdekre” történő hivatkozás esetén elegendő az indokolást felhívni. Konkrét ügyben 

ugyanis más konkuráló alapjog, alkotmányi érték vagy cél nem állapítható meg. Ha a fentiek 

ellenére a szükségesség mégis megállapítható lenne, a 42/2006. (X. 5.) AB határozat tesztje 

alapján vizsgálni kell az arányosságot is. 

A cél eléréséhez azonban a jogalkotó nem a legkevésbé súlyos eszközt választotta akkor, 

amikor a fegyveres szervvel szolgálati viszonyban állókra nézve lényegében azonnali 

hatállyal, felkészülési idő nélkül és legfőképpen differenciálatlanul megváltoztatta a 

korábban irányadó, szolgálati viszony felső korhatárát, illetve amikor a már korhatár előtti 

öregségi nyugdíjban részesülők esetében azt azonnali hatállyal megvonta. A kifogásolt 

esetekben a tulajdonhoz való jog és – abban az esetben, ha még nem nyílt meg az alanyi 

jog – a váromány alaptörvény-ellenes sérelme következett be.  
 

A továbbiakban azt kell vizsgálni, hogy ezt a fenti értékelést mennyiben változtatja meg az az 

alkotmánymódosítás, amelyet 2012. december 31-ig alkalmazni kell, és amely szerint az 

általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően folyósított nyugellátás törvényben 

meghatározottak szerint csökkenthető és szociális ellátássá alakítható [Ár. 19. cikk (5) bek.]. 

Ennek indoka az, hogy – ugyan csak első ránézésre, de – úgy tűnik, e rendelkezés 

alkotmányossá teszi azt, ami a fentiekben hivatkozott alkotmánybírósági gyakorlat szerint 

alkotmányellenes lenne.  

 

3.3. Az Ár. 19. cikk (5) bekezdése lényegében a biztosítási típusú ellátások esetében a 

tulajdon alkotmányos korlátozását kívánja megvalósítani, azt alkotmányossá/Alaptörvénynek 

megfelelővé tenni. Látszólag tehát két alaptörvényi rendelkezés konfliktusáról van szó [XIII. 

cikk, XIX. cikk (4) bek.], amelyet az Alkotmánybíróságnak kell feloldania. Hasonló üggyel 

már foglalkozott a testület.  

A 184/2010. (X. 28.) AB határozatban bírálta el a visszamenőleges adóztatást lehetővé tevő 

törvény alkotmányosságát, amelynek az alkotmányi alapját a 2010-ben tevékenykedő 

alkotmánymódosító hatalom a 70/I. § (2) bekezdésével kívánta megteremteni. Az 

Alkotmánybíróság szerint: „A Törvény hatálya alá tartozó kifizetéshez nemcsak 98%-os adó, 

hanem – a 11. § (4) bekezdése alapján – a kifizetőt terhelő 27%-os egészségügyi hozzájárulás 

is kapcsolódik, ami összességében a különadó alapot meghaladó elvonást jelent. Ezért itt nem 

alkalmazható a „külön mértékre” vonatkozó alkotmányi felhatalmazás, mert a törvényalkotó 

jelen esetben a „külön mértéket” teljes elvonásként értelmezte, vagyis túllépett a 

felhatalmazáson, és megsértette az Alkotmány 70/I. § (2) bekezdését.” A fenti határozatban 

hivatkozott törvény és a konkrét esetben kifogásolt szabályozás, illetve az 

alkotmányi/alaptörvényi alap megteremtése egymással analóg.  
Az Ár. 19. cikk (5) bekezdése az Alkotmány 70/I. § (2) bekezdéséhez képest felhatalmazást 

ad a törvényhozónak. A felhatalmazás terjedelme: az általános öregségi nyugdíjkorhatár 

betöltését megelőzően folyósított nyugellátás 

- törvényben meghatározottak szerint csökkenthető és szociális ellátássá alakítható,  

- munkavégzésre való képesség esetén megszüntethető. 

A felhatalmazó rendelkezés szerint tehát csökkentésről és nem teljes elvonásról, illetve 

munkavégzésre való képesség esetén megszüntetésről van szó azok tekintetében, akik már 

részesülnek a nyugellátásban (mivel az a szövegben „folyósított”). 

A konkrét esetben ez az alábbiakat jelenti: 



 

- A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetése azt jelenti, hogy annak 

szüntették meg e jogosultságát, aki már abban részesedett, azaz elvonás történt, ami a 

felhatalmazáson (csökkentés) való túllépést jelenti – hasonlóan a 184/2010. (X. 28.) 

AB határozatban megítélt ügyhöz. 

- A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetésének Alaptörvénynek megfelelő 

esete lenne, ha arra a „munkavégzésre való képesség” valamifajta megkövetelése 

vagy igazolása esetében kerülne sor, erre vonatkozóan azonban sem a Kenytv., sem a 

Hszt. nem tartalmaz rendelkezéseket. A Hszt. Kenytv. által megállapított 

szabályozása ugyanis fordított logikát követ: általánosan szünteti meg a nyugellátást, 

nem pedig azzal a feltétellel, hogy a munkavégzésre való képesség fennáll. A Hszt. 

ugyan alkalmassághoz köti a szenior állományba való felvételt (a kérelem mellett), de 

ez az állományba való felvétel és nem a nyugellátás megszűntetésének a feltétele 

(Hszt. 264/C. §). (Egyebekben pedig hiányzik az új szabály bevezetéséhez szükséges 

kellő idő; ennek indokolását ld. alább.) 

- A már szolgálati viszonyban állók tekintetében a korhatár megemelésére a 

hivatkozott Ár. rendelkezés nem ad felhatalmazást, mivel „az általános öregségi 

nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően folyósított nyugellátásról” szól – azaz, a 

törvényhozónak nincsen alkotmányosan, azaz az Alaptörvényben meghatározott 

lehetősége arra, hogy ilyen változtatást hozzon létre az Alaptörvény és a korábbi, 

alkalmazható alkotmánybírósági gyakorlat által felállított keretek között (ld. a 3.2. 

pontot). 

 

3.4. Az alapjogsérelemmel összefoglalóan megállapítható, hogy  

- nincs alaptörvényi felhatalmazás (nem létezik, vagy szűkebb körben létezik a 

törvényhozó által meghatározottakhoz képest) a korhatár előtti öregségi 

nyugdíjak megszüntetésére és a már szolgálati viszonyban állók tekintetében a 

korhatár megemelésére, ami miatt 

- a vonatkozó törvényi szabályozás alaptörvényi kereteit a tulajdonvédelem és a 

fentebb felhívott és részletezett alkotmánybírósági gyakorlat jelöli ki, azaz 

- a szabályozással sérül az érintettek Alaptörvényben biztosított tulajdonhoz való 

joga (XIII. cikk), ami – a XIX. cikk (4) bekezdésével együttesen értelmezve – 

felöleli a várományokat is, illetve 

- az állam nem teljesíti a XIX. cikk (2) bekezdésében írt feladatát, amivel az 

említett alapjogsérelmet még jobban megerősíti. 
 

Ezt – részben más oldalról megközelítve – megerősíti az Alkotmánybíróság is: a 33/2012. 

(VII. 17.) AB határozatában utalt arra, hogy „az értelmezésnél az alkotmány-értelmezésre 

általában irányadó szabályokat kell követni, vagyis egyetlen szabálynak sem lehet olyan 

tartalmat tulajdonítani, amellyel egy másik kiüresedhetne. Az Alaptörvény zárt, 

ellentmondásmentes rendszer. […] Az Alaptörvény szabályait is csak egymásra tekintettel 

lehet és kell értelmezni (az összefüggés kifejtését ld. a 4. pontban). 

 

4. A diszkrimináció kérdésköre és a tulajdonhoz való jog 

 

4.1. Az alkotmánybírósági gyakorlat szerint a diszkrimináció megvalósulását a mindenkori 

szabályozás tárgyi és alanyi összefüggésében kell megvizsgálni, és az egyenlőségnek az adott 

tényállás lényeges elemére nézve kell fennállnia. A megkülönböztetés tilalmába ütközik, ha 

adott szabályozási koncepción belül eltérő szabályozás vonatkozik valamelyik csoportra. 

A megkülönböztetési tilalom az alapvető jogok és egyéb jogok tekintetében is fennáll. Az 

alapvető jogok esetében jelentkező diszkriminációnál az Alkotmánybíróság a jogszabályt a 



 

szükségesség és az arányosság szempontjai alapján bírálja el. Ha nem alapvető jogról van szó, 

akkor az Alkotmánybíróság olyan esetben tekinti alkotmányellenesnek a megkülönböztetést, 

amelyben a megkülönböztetésnek nincs ésszerű indoka, vagyis önkényes. 

 

4.2. Az 59/2006. (X. 20.) AB határozat szerint az Alkotmány 70/A. §-ának (1) bekezdése az 

állampolgári jogok tekintetében tiltja a hátrányos megkülönböztetést. A 9/1990. (IV. 25.) AB 

határozatban az Alkotmánybíróság a megkülönböztetés tilalmát úgy értelmezte, hogy a jognak 

mindenkit egyenlő méltóságú személyként kell kezelnie. A mindenkori szabályozás tárgyi és 

alanyi összefüggésében kell megvizsgálni, hogy a megkülönböztetés az alkotmányos határok 

között maradt-e. Az egyenlőségnek az adott tényállás lényeges elemére nézve kell fennállnia. 

A megkülönböztetés tilalmába ütközik, ha adott szabályozási koncepción belül eltérő 

szabályozás vonatkozik valamelyik csoportra [21/1990. (X. 4.) AB határozat]. Az 

Alkotmánybíróság alkotmányellenes megkülönböztetést állapít meg abban az esetben, 

amelyben jogszabály a szabályozás szempontjából azonos csoportba tartozó jogalanyok 

között anélkül tesz különbséget, hogy ennek alkotmányos indoka volna (191/B/1992. AB 

határozat). Az Alkotmány 70/A. §-ának (1) bekezdésében kimondott megkülönböztetési 

tilalom nemcsak az alapvető jogok tekintetében áll fenn, hanem egyéb jogokra vonatkozóan is 

[61/1992. (XI. 20.) AB határozat]. Az alapvető jogok esetében jelentkező diszkriminációnál 

az Alkotmánybíróság a szükségesség és az arányosság szempontjai alapján bírálja el a 

jogszabályt. Ha nem alapvető jogról van szó, akkor az Alkotmánybíróság olyan esetben 

tekinti alkotmányellenesnek a megkülönböztetést, amelyben a megkülönböztetésnek nincs 

ésszerű indoka, önkényes [30/1997. (IV. 28.) AB határozat].  

 

4.3. A diszkrimináció tilalmára vonatkozó két szövegváltozat összevetése alapján 

megállapítható, hogy az Alaptörvény az Alkotmányhoz képest részletesebb rendelkezéseket 

tartalmaz, ugyanakkor az alkotmányjogi szabályozás tartalma lényegét tekintve 

változatlan, illetőleg jelentős mértékben hasonló. 

Mindebből az következik, hogy a vonatkozó alkotmánybírósági gyakorlat alkalmazható és 

alkalmazandó, az attól való esetleges – ám a konkrét esetben indokolatlan – eltérést pedig az 

Alkotmánybíróságnak kell(ene) igazolnia. 

 

4.4. Álláspontom szerint a releváns csoportok közötti különbségtétel a konkrét ügyben akként 

ragadható meg, hogy olyan személyek, akik teljesen azonos – törvényben meghatározott – 

feltételek mellett szereztek alapvető jellemzőit tekintve teljesen azonos jogosultságot a 

szolgálati jogviszonyukat követő nyugállomány idejére, 2012 januárjától e megszerzett 

jogosultságukat illetően lényegi eltérést mutató szabályozás hatálya alá kerültek az alapján a 

jogalkotó által felállított kritérium alapján, hogy az 1955. évben vagy azt követően születtek-e 

vagy sem. Vagyis: 2011. december 31-ig betöltik-e az 57. életévüket vagy sem. 

A kérdés ennek következtében az, hogy van-e olyan másik alapvető jog, szabadság vagy 

alkotmányos érték, amelynek érvényesüléséhez kényszerítő okként a szolgálati nyugdíj-

jogosultságot szerzett személyek közötti azon az alapon történő megkülönböztetés szükséges, 

hogy az azonos feltételek mellett a törvény erejénél fogva azonos jogosultságot szerzett 

személyek közül ki az, aki 2011. december 31-ig betölti az 57. életévét. A válasz abból 

kiindulva adható meg, hogy maga a megkülönböztetés szempontja ab ovo olyan önkényesen 

megszabott feltétel, amely alapján történő megkülönböztetés nem lehet tartható. Az 57. életév 

betöltése azért önkényesen meghatározott feltétel, mert csak azok esetében jelenti a 2011. évi 

CLXVII. törvény által bevezetett módosítások hatályba lépése előtti Hszt. 52. §-a, illetve Hjt. 

55. §-a szerint a hivatásos állomány tagjára születési éve alapján irányadó öregségi 

nyugdíjkorhatárnál 5 évvel alacsonyabb életkor elérését, akikre a 62 éves öregségi 

nyugdíjkorhatár vonatkozna. A Tny. 18. § (1) bekezdése ugyanis születési év szerint 



 

differenciálva állapítja meg az adott személyre irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, amelynek 

legmagasabb értéke a jelenleg hatályos szabályozás szerint 65 év. Az tehát, hogy az 57 éves 

életkor elérése lenne a hivatásos szolgálat felső korhatára, nem igaz egységesen a 

szolgálati nyugdíj-jogosultságot szerzett személyekre. A 2011. évi CLXVII. törvény 49. §-

a által módosított Hszt. 52. §-a és a 2011. évi CLXVII. törvény 78. §-a által módosított Hjt. 

55. §-a szerint pedig „a hivatásos szolgálat felső korhatára megegyezik a társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló törvényben meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárral”, azaz a hivatásos 

állomány tagjai is a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően 

mehetnek majd nyugdíjba, e tekintetben az 57. életév betöltésének semmilyen 

jelentősége sincs. Önkényesen szabott feltétel alapján történő megkülönböztetés tehát nem 

lehet tartható, különösen akkor nem, ha a különbségtétel alapvető joggal összefüggésben 

történik. Ilyen önkényes jogalkotói szempont alapján történő, a tulajdonhoz való joggal 

kapcsolatos differenciálás esetében az a problémafelvetés, miszerint létezik-e olyan alapvető 

jog vagy alkotmányos érték, melynek érvényre jutásához ilyen szempont szerinti 

megkülönböztetés szükséges, értelmetlen. Egy önkényes szempont szerinti különbségtétel 

esetében nem képzelhető el olyan legitim cél, amelynek érvényesülése érdekében egy 

ilyen elvi alapon álló megkülönböztetés szükséges lehet, annak nem lehet kényszerítő 

oka, az maga is csak önkényes és ebből következően alaptörvény-ellenes lehet. 
 

4.5. Megállapítható továbbá, hogy a fegyveres szervek hivatásos állományának azon tagjai 

esetében, akikre a Hszt. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos 182/A. §-ának személyi 

hatálya kiterjed, az Alkotmánybíróság által a tulajdonjog körébe tartozónak tekintett „jogos 

váromány” különösen erős. Egyrészt a hivatásos állomány olyan tagjairól van szó, akiknek a 

szolgálati nyugdíjjogosultság szempontjából figyelembe vehető szolgálati ideje már 2007. 

december 31-én elérte, vagy meghaladta a 20 évet, így e személyek „jogos várománya” 

2012-re a szolgálati nyugdíjjogosultság szempontjából figyelembe vehető szolgálati 

viszonyban eltöltött éveik számából következően közel állt a „beteljesedéshez.” Különös 

figyelemre méltó továbbá az a tény, hogy „jogos várományuk” tárgya nem csupán 

szolgálati nyugdíj jogcímen folyósított ellátásra való jogosultság megszerzése szolgálati 

viszonyuk megszűnése és a törvény által előírt feltételek teljesítése esetén, hanem teljes 

összegű és számukra a törvény rendelkezéseiből következően garantált mértékű 

nyugellátásra való jogosultság megszerzése. Esetükben a törvényi garancia nem csak arra 

vonatkozott, hogy szolgálati viszonyuk megszűnése és a jogszabályban foglalt feltételek 

teljesítése esetén szolgálati nyugdíjra válnak jogosulttá, hanem arra is, hogy ebben az esetben 

az őket megillető ellátás összege a rögzített nyugdíj összegénél alacsonyabb nem lehet. A 

Hszt. 52. §-ában foglalt szabályból következően azonban a fegyveres szervek hivatásos 

állományú rögzített nyugdíjjal rendelkező tagjai szolgálati viszonyuk megszűnése és a Hszt. 

korábban hatályos 182/A. § (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén nem 

szerezhetnek teljes összegű szolgálati nyugdíjra való jogosultságot. Ezért a Hszt. 52. §-ában 

foglalt rendelkezés különösen súlyos sérelmet okoz a fegyveres szervek hivatásos 

állományú rögzített nyugdíjjal rendelkező tagjai tulajdonhoz való jogát illetően. 
 

4.6. A szabályozás rendszerét áttekintve megállapítható, hogy a szolgálati nyugdíj olyan 

szociális szolgáltatás, amely munkaviszonyba, illetve szolgálati viszonyba lépéskor a 

jogviszony alanyai által tudomásul vett és elfogadott, törvény által előírt feltételek szerint, 

kötelező biztosítási rendszer keretében, a szolgálati viszonyban eltöltött évtizedek alatt fizetett 

járulék fejében illeti meg a jogosultakat. Vagyis: mind az általános (a társadalombiztosítási 

szabályok szerint rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek által 

megszerzett) öregségi, mind pedig a szolgálati nyugdíj-jogosultság esetében ugyanaz a 

helyzet áll fenn: törvényben meghatározott feltételek teljesítése esetén szerezhető meg a 



 

kötelező biztosítási rendszer keretében, állami garanciavállalás melletti járulékfizetéssel 

megalapozott nyugdíj-jogosultság, és a feltételek a fent kifejtettek szerint olyanok, amelyek a 

jogosult hátrányára nem változhatnak. Kijelenthető tehát, hogy a nyugdíjas státusszal együtt 

járó alapvető jellemzők tekintetében nincs különbség az általános öregségi nyugdíj 

jogosultja és a szolgálati nyugdíj jogosultja között, ezért az öregségi nyugdíjra és a 

szolgálati nyugdíjra jogosultak homogén csoportot képeznek. Az öregségi nyugdíjra 

jogosultak és a szolgálati nyugdíjra jogosultak által megszerzett nyugdíj-jogosultságot – az 

Alkotmánybíróság által kidolgozott sztenderdek alapján – a tulajdonhoz való jognak 

megfelelő védelem illeti meg. A tulajdonvédelem szempontjából a két jogosultság teljesen 

azonos, hiszen a tulajdont és annak jogosultját megillető védelem szintje nem függ attól, hogy 

azt a jogosult milyen feltételek mellett vagy milyen jogcímen szerezte. Mindebből 

következően a nyugdíjas státusszal együtt járó alapvető jellemzők és a nyugdíj-jogosultságot 

megillető tulajdonhoz való jognak megfelelő védelem tekintetében semmilyen különbség 

sincs az öregségi nyugdíjra jogosultak és a Hszt., illetve a Hjt. hatálya alá tartozó szolgálati 

nyugdíj-jogosultak között. A nyugdíj-jogosultságot megalapozó jogviszonyok eltérőségének 

(munkaviszony, illetve a Hszt. vagy a Hjt. hatálya alá tartozó hivatásos szolgálati jogviszony) 

a nyugdíjas-státuszok összehasonlíthatósága szempontjából nincs jelentősége. Semmilyen 

megkülönböztetés sem fogadható el arra hivatkozva, hogy a szolgálati nyugdíj jogosultja 

kevesebb szolgálati idő után vagy alacsonyabb életkorban ment nyugdíjba, ezért ő több terhet 

köteles viselni (már csak azért sem, mert a fent kifejtettek szerint a kedvezményes 

jogszerzésre a szolgálati viszonnyal járó többletkötelezettségek ellentételezéseként került sor). 

A 2011. évi CLXVII. törvény 5. § (1) bekezdése azonban mégis különbségtételt jelent az 

általános öregségi nyugdíjra jogosultak és azok között a szolgálati nyugdíjra jogosultak 

között, akik az 1955. évben vagy azt követően születtek. Ez utóbbi csoportba tartozók 

esetében ugyanis az állam a szolgálati nyugdíjat megvonja, helyette szolgálati járandóságot 

folyósít, amely – a 2011. évi CLXVII. törvény 5. § (2) és (4) bekezdése szerint – a már 

megszerzett jogosultság alapján járó ellátáshoz képest (előre nem látható mértékben) 

csökkentett összegű ellátást jelent. Ez pedig azt jelenti, hogy a 2011. évi CLXVII. törvény 5. 

§ (1), (2) és (4) bekezdésének hatálya alá tartozó személyek tulajdonhoz való jogát a 

szabályozás korlátozza, míg az 1997. évi LXXXI. törvény hatálya alá tartozó általános 

öregségi nyugdíjra jogosultak e joga érintetlen marad. A 2011. évi CLXVII. törvény 

említett szabályai által megvalósított különbségtétel ebből következően hátrányos 

megkülönböztetést jelent az általános öregségi nyugdíj-jogosultak és a szolgálati 

nyugdíj-jogosultak között, ezért alaptörvény-ellenes. 

 

5. Az alapjogok tiszteletben tartásának és védelmének kötelezettségének figyelmen kívül 

hagyása 

 

5.1. A fentiekből következően megállapítható, hogy az állam nem látja el megfelelőn az 

alapjogok tiszteletben tartására és védelmére vonatkozó feladatait [I. cikk]. Az erre 

irányuló állami kötelezettségre vonatkozó alkotmányi szabálynak [8. § (1) és (2) bek.] és 

alkotmánybírósági gyakorlatnak az új alkotmányos környezetben az Alaptörvény I. cikke 

feleltethető meg. 
Ezt az Alkotmánybíróság a 30/2012. (VI. 27.) AB határozatában állapította meg: „Az 

Alaptörvény I. cikke az Alkotmány 8. § (2) bekezdésével szövegszerűen megegyezik 

annyiban, miszerint az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat 

törvénynek kell megállapítania. Az Alkotmány 8. § (2) bekezdése kimondta, hogy alapvető jog 

lényeges tartalmát törvény sem korlátozhatta. A korlátozás további követelményeit viszont az 

Alkotmánybíróság fogalmazta meg az ún. alapjogi tesztben, amelynek lényege, hogy az 

„állam akkor nyúlhat az alapjog korlátozásának eszközéhez, ha másik alapvető jog és 

szabadság védelme vagy érvényesülése, illetve egyéb alkotmányos érték védelme más módon 



 

nem érhető el. Az alapjog korlátozásának alkotmányosságához tehát önmagában nem 

elegendő, hogy az másik alapjog vagy szabadság védelme vagy egyéb alkotmányos cél 

érdekében történik, hanem szükséges, hogy megfeleljen az arányosság követelményeinek: az 

elérni kívánt cél fontossága és az ennek érdekében okozott alapjogsérelem súlya megfelelő 

arányban legyen egymással. A törvényhozó a korlátozás során köteles az adott cél elérésére 

alkalmas legenyhébb eszközt alkalmazni. Alkotmányellenes a jog tartalmának korlátozása, ha 

az kényszerítő ok nélkül, önkényesen történik, vagy ha a korlátozás súlya az elérni kívánt 

célhoz képest aránytalan” [30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992, 167, 171.]. Az 

Alaptörvény lényegében ezt az értelmezést követi, amikor akként rendelkezik, hogy alapvető 

jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a 

feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan korlátozható. Ugyancsak 

tartalmi azonosság állapítható meg az Alaptörvény I. cikkében és az Alkotmány 8. § (2) 

bekezdésében a lényeges tartalom védelmét illetően.[…] Minderre tekintettel az 

Alkotmánybíróság az indítvány elbírálása során eddig kialakított gyakorlatát vette alapul.” 

 

5.2. A konkrét ügy szempontjából a fenti megállapítás relevanciája abban áll, hogy az 

államot továbbra is terheli az alapjogok tekintetében a tiszteletben tartási és védelmi 

kötelezettség, illetve az intézményvédelmi kötelezettség is. Utóbbi a konkrét ügy kapcsán azt 

a mögöttes érdek és érték védelmét jeleni, amely a fegyveres szolgálatot töltők 

korkedvezményes nyugdíjba engedése mögött meghúzódik: a testi és lelki egészség 

alapfeltételének a megteremtését az olyan speciális állami tevékenységet ellátók tekintetében, 

akik veszélyes, mind fizikai, mind szellemi feszültséget okozó munkakörülmények között 

látják el a szolgálati feladataikat. Ha az állam nem kezelné az e csoportba tartozókat 

eltérően, azzal az ő számukra hátrányosabb helyzetet keletkeztetne, aminek nincsen 

emberi méltóságot és az alapjogokat tiszteletben tartó, ésszerű indoka (ld. még a 7. 

pontot). Azaz, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai tekintetében a korhatár előtti 

öregségi nyugdíj eltörlése önmagában is alapjogi sérelmet okoz, különösen abban az esetben, 

ha jogalkotó nem vezet be az egészséget és a pszichét továbbra is terhelő 

munkakörülményeket érdemben és mindenkit érintően kompenzáló intézkedéseket. A Hszt. 

70/A. §-ában meghatározott könnyített szolgálat nem minősíthető ilyennek, mivel csak az 52. 

életévét betöltött és legalább 25 év tényleges szolgálati viszonnyal rendelkező veheti igénybe, 

kérelmére, feltéve ha részére a fegyveres szervnél könnyített szolgálatban foglalkoztatottak 

által betölthető munkakör felajánlható. 

Az elégtelen állami alapjogvédő funkciót eredményező kifogásolt szabályozás miatt sérül 

továbbá a testi és lelki egészséghez való jog (6. pont), illetve a „megfelelő munkafeltételekhez 

való jog” (7. pont). 

 

6. A testi és lelki egészséghez való jog sérelme 

 

6.1. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyából fakadó 

kötelezettség-teljesítése egybehangzó szakirodalmi megállapítások szerint jelentősen 

megterhelik az állomány testi-lelki egészségét. Ennek a tényezőnek a csökkentésére hivatottak 

egyrészt a rendszeres szűrővizsgálatok, az ellátási rendszer, de ebbe a körbe tarozik az 

állományt megillető szolgálati idő-kedvezmények rendszer is. Fontos tehát rögzíteni azt, hogy 

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai esetében a nyugdíjjogosultság megszerzésével 

összefüggő kedvezmények nem a korábbi jogalkotó önkényes rendelkezéseinek eredményei, 

hanem ésszerűen, orvos-szakmai okokkal igazolható, a szolgálat természetéből fakadó, 

megalapozott rendelkezések, amelyek a munkavégzéssel járó fokozott stressz, fizikai és 

pszichés igénybevétel következtében szerepeltek a nyugdíjjogosultság megszerzésének 

feltételeiként. A testi és lelki egészség megőrzésének alkotmányi illetőleg alaptörvényi 

kötelezettsége a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai esetében tehát fokozott 



 

mértékben terheli az államot, különös tekintettel arra, hogy az esetükben – speciális 

jogállásuk miatt – a jelentős alapjog-korlátozás alkotmányosan indokolható.  
Annak, hogy az állam az érintett személyi körnek az általánoshoz képest kedvezőbb 

feltételekkel engedte meg a nyugállományba vonulás lehetőségét, alkotmányos indoka, hogy 

őket hivatásos szolgálati jogviszonyuk fennállta alatt jelentős – alapjog-korlátozásban 

megnyilvánuló többlet-kötelezettségekkel terhelte. Az ezekkel szembeni kompenzációra az 

egészséghez való jog megőrzésének érdekében biztosított kedvezményes nyugállományba 

vonulás feltételei adtak lehetőséget. Annak érdekében, hogy az érintettek vonatkozásában 

alkotmányos módon alkalmazott nyugállományba vonulási lehetőségek foka arányosítható 

legyen, az alábbiakban áttekintjük az őket jogviszonyuk fennállta alatt terhelő 

többletkötelezettségeket.  

1. A véleménynyilvánítás szabadsága és a politikai tevékenység folytatása a hivatásos 

állomány tagjainak esetében korlátozott [Hszt. 18. §, Hjt. 21. §, Alkotmány 40/B. § (4), 

Alaptörvény 45. Cikk (4)] 

2. A hivatásos állomány tagjai nem jogosultak sztrájkolni [1989. évi VII. törvény 3. § (2)] 

3. A Magyar Honvédség, a Rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú 

tagjainak passzív választójoga korlátozott [1949. évi XX. tv. Alkotmány 40/B. § (4), 

Alaptörvény 45. Cikk (4)] 

4. A hivatásos állomány tagjai a vezetői utasítást, a parancsot (kivéve, ha az bűncselekmény 

elkövetésére szólít fel) nem bírálhatják, akkor sem, ha az nyilvánvalóan megalázó, vagy 

jogszabálysértő. Jogorvoslatra, csak a parancs végrehajtását követően van lehetőségük [Hszt. 

69. §, Hjt. 21. § (3)] 

5. Szolgálaton kívül is kifogástalan életvitelt kell tanúsítaniuk és bele kell egyezniük, hogy 

bármikor ellenőrizhetik szolgálaton kívüli magatartásukat, családi, baráti és lakókörnyezeti 

kapcsolataikat, anyagi, jövedelmi viszonyaikat [Hszt. 37-37/B. §, Hjt. 75. § (1) g), 41. § (5)] 

6. Szolgálati feladataikat életük és testi épségük veszélyeztetése árán is kötelesek ellátni [Hszt. 

3. § (2), Hjt. 3. § (2)] 

7. A Magyar Honvédség tényleges állományú, valamint a Rendőrség, a büntetés-végrehajtási 

szervezet és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai szolgálatuk 

ellátása során elkövetett hibáikért – törvény által meghatározott – számos esetben katonai 

büntetőeljárás keretében, azaz a civilekre (olyan személyekre, akik nem tagjai hivatásos 

állománynak) vonatkozónál szigorúbb jogszabályok alapján vonhatók felelősségre [1978. évi 

IV. törvény VIII. Fejezet] 

8. A hivatásos állomány tagjának szolgálati helyét állományba vételekor az ország területén 

belül bárhol meghatározhatják, 3 évente 6 hónapra (rendőrök esetében 8 hónapra) 

beleegyezése nélkül családjától távol eső helyre is vezényelhetik [Hszt. 15., 49., 260. §, Hjt. 

18. § (1) – (2), 52. § (1), (2)] 

9. A hivatásos állomány tagja köteles bejelenteni a szolgálatteljesítési időn kívüli tartózkodási 

helyét ahonnan értesíthető, elérhető és bármikor berendelhető munkavégzésre [Hszt. 16. § (1), 

Hjt. 19. § (1)] 

10. Munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt csak szűk körben és kizárólag engedéllyel 

létesíthet [Hszt. 65. § (2), Hjt. 70-71. §] 

11. Szolgálati viszonyát egyoldalúan csak úgy szüntetheti meg, vagyis szolgálati viszonyáról 

csak úgy mondhat le, hogy ezzel lemond a szolgálata során korábban már megszerzett 

kedvezményekről (rendfokozat, más fegyveres szervhez való felszerelés, szolgálati nyugdíj 

folyósítása az öregségi korhatár előtt), a Magyar Honvédség állományának tagja 

meghatározott körülmények fennállása esetén, illetve a törvény által megjelölt időszakokban 

szolgálati jogviszonyát egyoldalúan nem szüntetheti meg [Hszt. 55. §, 182. § (8) – 2012. 

január 1-jével hatályon kívül, Hjt. 58. § (1) (4) – a rendelkezések szövege 2012. január 1-jével 

módosult] 

12. Köteles tudomásul venni, hogy munkavégzése során, beleegyezése nélkül titkosszolgálati 

eszközökkel bármikor megfigyeljék, pártatlanságát akár bűncselekmény elkövetésével történő 

provokáció útján is próbára tegyék [Hszt. 37. §, Hjt. 41. § (6)] 

 



 

6.2. A testi és lelki egészséghez való jog alkotmányi és alaptörvényi megfogalmazása eltérő 

ugyan, de lényegét tekintve hasonlónak minősíthető, sőt, az Alaptörvény néhány 

vonatkozásban kibővített elemeket is tartalmaz.  

Éppen emiatt indokolt megnézni a testi és lelki egészséget korábban szabályozó 70/D. §-ra 

vonatkozó gyakorlatot, amely összegzését a 37/2000. (X. 31.) AB határozat végezte el. 
„Az alkotmánybírósági joggyakorlat az Alkotmány 70/D. §-ának értelmezésében is töretlen. 

Eszerint a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jogosultságként meghatározott 

alkotmányi követelmény az államnak azt az alkotmányos kötelezettségét jelenti, hogy a 

nemzetgazdaság teherbíró képességéhez, az állam és a társadalom lehetőségeihez igazodva 

olyan gazdasági és jogi környezetet teremtsen, amely a legkedvezőbb feltételeket biztosítja a 

polgárok egészséges életmódjához és életviteléhez. […] A lehető legmagasabb testi és lelki 

egészséghez való jog tehát önmagában alanyi jogként értelmezhetetlen, az az Alkotmány 

70/D. § (2) bekezdésében foglalt állami kötelezettségként fogalmazódik meg, amely magában 

foglalja azt a kötelezettséget, hogy a törvényhozó a testi és lelki egészség bizonyos területein 

alanyi jogokat határozzon meg. [56/1995. (IX. 15.) AB határozat, ABH 1995, 260, 270.; 

54/1996. (XI. 30.) AB határozat, ABH 1996, 173, 186, 198.; 1316/B/1995. AB határozat, 

ABH 1996, 735, 737.; 261/B/1997. AB határozat, ABH 1998, 689, 692.]”. A testi és lelki 

egészség kifejezést az Alkotmánybíróság a WHO alkotmányában szereplő definícióval 

összhangban olyan testi és szellemi állapotnak tekinti, amely „lehetővé teszi a társadalomban 

való minél hosszabb és testi-lelki gondoktól mentes életet” [43/2005. (XI. 4.) AB határozat]. 

A legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog tehát 

- nem alanyi jog, hanem  

- olyan állami kötelezettség, amelyet az állam a meghatározott intézmények 

megszervezésével, feltételek biztosításával és védelmi feladatokkal valósít meg, 

amelynek során 

- bizonyos területeken alanyi jogokat határozhat meg, és 

- a nemzetgazdaság teherbíró képességéhez, az állam és a társadalom lehetőségeihez 

igazodva olyan gazdasági és jogi környezetet kell az államnak teremtenie, amely a 

legkedvezőbb feltételeket biztosítja a polgárok egészséges életmódjához és 

életviteléhez. 

Ennek az értelmezésnek az alapja a 70/D. § megfogalmazása: a jogot a Magyar Köztársaság 

valósítja meg.  

Ehhez képest az Alaptörvény XX. cikk (1) bekezdése is jogot deklarál a testi és lelki 

egészséghez, igaz, az Alkotmányban alkalmazott jelzők nélkül. Az államot azonban köti az I. 

cikkben megfogalmazott kötelezettség – [„(1) AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen 

alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége. (2) 

Magyarország elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jogait.”].  

Mindezekből az következik, hogy az Alaptörvényben deklarált testi és lelki egészséghez való 

jogot az Alkotmányban meghatározottakhoz képest hasonlóan kell értelmezni két eltéréssel:  

- a testi és lelki egészséghez való jog érvényesülését az állam csupán elősegíti, azaz az 

máshogyan is érvényesülhet, tehát e jog nem csupán állami kötelezettségként, hanem 

alkotmányos jogként – tehát (ahhoz képest, hogy az Alkotmány alapján nem volt 

alanyi jog) erőteljesebb jogosultságként – is értelmezhető, 

- az érvényesülés elősegítését az állam a XX. cikk (2) bekezdésében meghatározottak – 

alkotmányi felsoroláshoz képest kibővített tevékenységekkel vagy azok 

biztosításával teszi, és emellett – főként az I. cikk miatt – továbbra is  

- a nemzetgazdaság teherbíró képességéhez, az állam és a társadalom lehetőségeihez 

igazodva olyan gazdasági és jogi környezetet teremt, amely a legkedvezőbb 

feltételeket biztosítja a polgárok egészséges életmódjához és életviteléhez. 

 



 

6.3. Összegezve: mivel nem az állam valósítja meg a testi és lelki egészséghez való jogot, 

hanem az érvényesülését elősegíti, a fenti felsorolás (6.2. pont) utolsó eleme a XX. cikkből 

fakadó és a korábbi alkotmánybírósági gyakorlaton alapuló állami kötelezettségként magában 

foglalhatja azt is, hogy az államnak a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira 

vonatkozóan olyan szabályozási környezetet kell teremtenie, amely miatt e személyek 

olyan testi és szellemi állapotba kerülnek – jobban mondva inkább: maradnak –, ami 

„lehetővé teszi a társadalomban való minél hosszabb és testi-lelki gondoktól mentes 

életet”. Ha az állam ezt nem teszi meg, akkor a fegyveres szervek hivatásos állományú 

tagjait a társadalom olyan tagjaihoz képest, akik nem vagy nem ilyen jellegű jogviszonyban 

állnak az állammal ésszerű indok nélkül, hátrányosabb helyzetbe hozza, (vö. a 4. és 5.2. 

pontok). 

A támadott szabályozással tehát sérül az érintettek Alaptörvény XX. cikk (1) 

bekezdésében foglalt testi és lelki egészséghez való joga.  
 

7. A „megfelelő munkafeltételekhez való jog” sérelme 
 

7.1. A megfelelő munkafeltételekhez való jog általánosságban több dolgot is magában 

foglalhat. Tartalmazhatja egyrészt a dologi feltételek biztosítását, másrészt az egészséges és 

biztonságos munkakörülményekhez való jogot. Fontos rögzíteni, hogy munkajogi 

megközelítésben ez a jog az ún. képesség szerinti teljesítés követelményének megfelelően két 

követelményt foglal magába: egyrészt az ún. általában való elvárhatóságot: (pl. fizikai, 

egészségügyi, pszichikai, szakmai alkalmasság), valamint az adott környezettől való 

elvárhatóságot (pl. képességbeli, tanulási korlátok figyelembe vétele). E követelményeknek a 

konkrét ügyre vonatkoztatásaképpen megállapítható, hogy a fegyveres szervek tekintetében a 

jogalkotó alaptörvény-ellenességet előidéző módon korlátozza a hivatásos állománynak a 

megfelelő munkafeltételekhez való jogának érvényesíthetőségét. 

 

7.2. Az Alaptörvény új szabályként a XVII. cikk (3) bekezdésében arról rendelkezik, hogy 

minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben 

tartó munkafeltételekhez. E rendelkezés kapcsolódik a fentebb elemzett testi és lelki 

egészéghez való jog érvényesítésének állam általi elősegítéséhez. A XX. cikk (2) bekezdése 

szerint ugyanis e jog érvényesülését Magyarország többek között (a genetikailag módosított 

élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való 

hozzáférés biztosításával, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a 

környezet védelmének biztosításával) a munkavédelem és az egészségügyi ellátás 

megszervezésével segíti elő.  

E két rendelkezés szoros kapcsolata miatt, amennyiben sérül a testi és lelki egészséghez való 

jog a szolgálati viszony nem megfelelő szabályozása miatt, akkor sérül az egészséget, 

biztonságot és méltóságot tiszteletben tartó munkafeltételekhez való jog is.  

 

8. Ütközés a jogállami klauzulába 

 

A jogállamiság alaptörvényi deklarálása – az alkotmánybírósági gyakorlattal együtt – 

nyilvánvalóan szó szerinti átvétel az Alkotmányból. Ezt erősítette meg az Alkotmánybíróság 

például a 30/2012. (VI. 27.) AB határozatában. „[16] Az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése 

és az Alkotmány 2. § (1) bekezdése azonosan deklarálja az ún. jogállam klauzulát. […][19] 

Minderre tekintettel az Alkotmánybíróság az indítvány elbírálása során eddig kialakított 

gyakorlatát vette alapul.”  

A jogállamiság, jogbiztonság és a jogalkotás kapcsolatára (kellő idő és a szerzett jogok) 

vonatkozó eddigi alkotmánybírósági gyakorlat az alábbiakban foglalható össze.  



 

 

8.1. A kellő időre vonatkozó addigi gyakorlatát az Alkotmánybíróság a 39/1999. (XII. 21.) 

AB határozatában úgy összegezte, hogy „[a korábbiakban] a felkészülési idő hiánya miatt 

akkor állapította meg valamely jogszabály alkotmányellenességét, ha az szerzett jogot 

korlátozott, a korábbihoz képest úgy állapított meg hátrányosabb rendelkezést, illetőleg oly 

módon hárított fokozott kockázatot a címzettekre, hogy a megismerés és a felkészülés 

lehetőségének hiánya sérelmet okozott az érintettek számára, akadályozta a jogalkalmazót a 

jogszabály alkalmazásában. [7/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH 1992, 45, 47; 25/1992. (IV. 

30.) AB határozat, ABH 1992, 131, 132; 43/1995. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1995, 188, 

196; 44/1995. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1995, 203, 207.]”. Ugyanezen határozatában a 

felkészülési időt „alkotmányos követelménynek” minősíti. „Az alkotmányellenesség csak a 

jogszabály alkalmazására való felkészülést szolgáló időtartam kirívó, a jogbiztonságot 

súlyosan veszélyeztető vagy sértő elmaradása, illetőleg hiánya miatt állapítható meg”. 

 

8.2. A jogbiztonság az Alkotmánybíróság szerint megköveteli a szerzett jogok védelmét, a 

teljesedésbe ment, vagy egyébként véglegesen lezárt jogviszonyok érintetlenül hagyását, 

illetve a múltban keletkezett, tartós jogviszonyok megváltoztathatóságának alkotmányos 

szabályokkal való korlátozását. [11/1992. (III. 5.) AB határozat]. A szolgáltatásokat és a 

hozzájuk fűződő várományokat nem lehet sem alkotmányosan megfelelő indok nélkül, sem 

pedig egyik napról a másikra lényegesen megváltoztatni. Az átmenet nélküli változáshoz 

különös indok szükséges [43/1995. (VI. 30.) Ab határozat]. Az alkotmányos védelmet élvező 

szerzett jogok a már konkrét jogviszonyokban alanyi jogként megjelenő jogosultságok, illetve 

azok a jogszabályi „ígérvények” és várományok, amelyeket a jogalkotó a konkrét 

jogviszonyok keletkezésének lehetőségével kapcsol össze. A jogszabályok hátrányos 

megváltoztatása így csak akkor ellentétes a szerzett jogok alkotmányos oltalmával, ha a 

módosítás a jog által már védett jogviszonyok lefolyásában idéz elő a jogalanyokra nézve 

kedvezőtlen változást. [731/B/1995. AB határozat] A konkrét ügyben egyértelműen ez az 

állapot áll fenn, ami alaptörvény-ellenes helyzetet eredményez.  

 

IV. KÖVETKEZTETÉS ÉS KEZDEMÉNYEZÉS 

 

Megállapítható tehát, hogy a Hszt. és a Kenytv. kifogásolt rendelkezései, illetve az azokhoz 

tartalmilag kapcsolódó egyéb szabályok ütköznek az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésébe, az 

I. cikkbe, a II. cikkbe, a XV. cikk (2) bekezdésébe, a XIII. cikk (1) bekezdésébe, a XX. 

cikkbe, illetve a XVII. cikk (3) bekezdésébe. 

A jelen beadványban foglalt tartalmi alátámasztás alapján megállapítható, hogy az 

alkotmányossági problémák okozója az alaptörvény-ellenes jogszabályi környezet. Erre 

tekintettel a fentiekben igazolt eljárási jogosultságokra is figyelemmel indítványozom, hogy 

az Alkotmánybíróság Magyarország Alaptörvénye 24. cikk (2) bekezdésének e) pontja, az 

Abtv. 24. § (2) bekezdése és az AJBtv. 2. § (3) bekezdése alapján semmisítse meg a támadott 

rendelkezéseket, valamint az Abtv. 53. § (3) bekezdése alapján – a jogbiztonság érdekében – 

az azokkal szoros tartalmi összefüggésben álló rendelkezéseket. 
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