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,KÖszÖnÖm, hogy megtisztelt bizalmával és jogszabállyal kapcsolatos alkotmányossági
ki fo gás ával kapcsolatban i smét hozzám fordult,

BeadvánYában azt kérte, hogy tekintsem át még egyszer kérelmét a fegyveres szervek
hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLÚL törvény (a
továbbiakban: Hszt.), a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti
ellátásról és a szolgálati járandóságról szőlő 20t1. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban:
KenYtv.), a Magyar Honvédség hivatásos és szerződ,éses állományúr katonáinak jogállásáról
szóló 200l. évi XCV. törvény (a továbbiakbar: Hjt,) egyes rendelkezéseivel, valamint a fenti
rendelkezésekkel szoros tartalmi összefiiggésben álló rendelkezésekkel kapcsolatban, illetve
vizsgáljarrr meg ismét az enrlített jogszabályok Alaptörvénnyel való összharrgját, és
kezdemény ezzem az Alkotmánybíróságnál a hivátko zott jőgszabályok felrilvizsgálatát.

A beadványában előadott kérdéskörökkel kapcsolatban az alábbiakről tájékoztatom.
Amint arra már korábbi válaszomban is utaltam, az Alkotmánybíróság 2312013. (IX.

25.) AB határozatával hozott döntést a korhatár előtti öregségi nyrrgdíjjal összefliggő
Panaszokkal kapcsolatban (ideérlve többek között a felkészülési idő rövidségére, a korhátar
elŐtti ellátás, szolgálati járandóság mibenlétére, a korlratár előtti öregségi nyLrgdíjak
megszÜntetésére vonatkoző indokokra vonatkozó álláspontokat). A testület e határozatával
nemcsak alkotmányjogi panaszokat (13 volt országgyűlési képviselő, számos magánszernély
jogi képviselő útján, illetve jogi szakvizsgával rendelkező személyek által benyújtoit
indítványai), hanem az alapvető jogok biztosának utólagos normakotrtrollra vonatkozó
indítványát is elbírálta.

Az Alkotmánybíróságról szóló 20II. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 24. §
(2) bekezdése rögzíti, hogy az Alkotmánybíróság a jogszabály Alaptörvénnyel való
Összhangját az alapvető jogok biztosának haíározott kérelmet tafialmaző indítványa alapján
akkor vizsgálja,ha az alapvető jogok biztosának álláspontja szerint ajogszabály alaptörvény-
ellenessége fennáll. Közel 30 magánszemély és több társadalmi szervezet beadványa alapján
kezdeményezte az alapvető jogok biztosa a Kenytv. Alaptörvénnyel való összlrangjának
utólagos vizsgálatát az AlkotmánybíróságnáL. Az indítvány előterjesztése során az alapvető
jogok biztosa, értelmezve és figyelembe véve a panaszosok által felsorakoztatott érveket is,
saját alapjogi érveléséthasznáIta, azuíőlagos normakontroll iránti határozott kérelmet (Abtv.
24.§-a alapján) pedig saját nevében terjeszt(h)ette be, fiiggetientil attól, hogy a beadványozók
alkotmányossági jogszabálykritlkájában ktilon megjelölték-e az utólagos normakontroll
intézményét, Ez a megoldás összhangban á11 a biztos indítványozási szerepkörével, mely
szerint akkor fordulhat az Alkotmánybírósághoz, ha maga is megalapozottnak íaríja az
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alaPtÖrvénY-ellenesség fennállását, és ennek során szakmai meggyőződése atapján önállóan
választja meg érveit. Az alapvető jogok biztosa tehát sem u, indit anyozás ténye, sem pedig
aZ egYes indítványok érvrendszere tekintetében nincs a beadványok ta;almához kötve.

Az Alkotmánybíróság az Abtv.58. § (2) bekezdése alapján, a támadott rendelkezések
azonosságára, illetőleg azok összefüggésére tekintettel elrendelte a határozat mellékletében
ÜgYszám szerint felsorolt alkotmányjogi panaszok és az alapjogi biztos indítványának
egYesítését. Az egyesítés következtében valamennyi ügyet érdemÜen vizsgáIta, és ugyanazon
határ ozatáv al, bír áIta el a te stület.

AzngY érdemi vizsgálaíát megelőzően az Alkotmánybíróság elemezte a korhatár előtti
nYugdíjak csÖkkentésének, megszüntetésének, illetőleg szociális járadékká átalakításának
alkotmánYos alapjait, az eíre irányuló alkotmányozoi szándékot és felhatalmazást. Az
alaPvetően megváltozott gazdasági körülmények az államháztartás működési elvét illetően új
helYzetet és alaPtörvényi rendelkezéseket eredményeztek. A nyugdíjrendszer 201g-ben
megkezdett folyamatos átalakításának egyik vezérlő elve és egyúttal ÍőszabáIya az, hogy
nYugellátás az Öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyeket ilietheti meg, az ,,ex gratia,,
jellegű juttatások a megváltozotthelyzetben nem uugy.ruk korlátozottan tarthatók fenn, Az
AlkotmánYbíróság megállapította, hogy a fenntartható, átlátbatő és kiegyensúl yozotí
kÖltségvetési gazdálkodás és a szociális biztonság új alkotmányos alapelveire támaszkodó
alaPtÖrvénYi szándékon nyugszik a korábban megállapított korengedményes nyugdíjak
csÖkkentése, megszüntetése, illetőleg szociális járadékká történő átalakítása. Az
alkotmánYozői szándékra alapozott alaptörvényi fehátalmazás érvényes és hatályos volt a
KenYt. elfogadásakor és hatálybalépésekor, igy érvényesnek és hatályosnak tekintendő
jelenleg is.

A testÜlet fenti határozatában elbírálta aHszt,, Hjt. Kenytv. azon rendelkezéseinek
AlaPtÖrvénnYel való összhangját, melyekre Ön megismételt beadványában is hivatkozott. E
kérdésekben tehát érdenrben határozoít az Alkotmánybíróság, azaz azok vonatkozásában ítélt
dolog áll fenn, amely a további indítványozás érderni korlátját jelenti. FigyelernmeI az Abtv,
24. § (3) bekezdésére, nincs helye az Alkotmánybíróság utólagos normakóntroll eljárásának,
haazindítvány azAlkotmánybíróság által érdemben már elbírát jogszabály vagy jógszabáIyt
rendelkezés vizsgálatára irányul, és az indítványoző az Alaptcirvénynek ugyanalra a
rendelkezésére, illetve elvére (értékére), és azonos alkotmányos összefüggJsre hivatkozvakéri
az alaPtörvény-ellenességet megállapítani (ítélt dolog), kivéve, ha á Akotmánybíróság
clöntése óta a körülnrények alapvetően megváltoztak.

Az a\apvető jogok biztosa indítványában felvetette a bizalomvédelemből következő
kÖvetelménYek sérelmét, Így a felkészülési idő hiányára vonatkozó jogalkotói mulasztás
lehetőségét. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor nem osztotta a biztosi állásfontot, vagyis nem
állapított meg alaptörvény-ellenességet a kellő felkészülési idő hiányu okán. Amint azt az
előzőekben kifejtettem, u,gyanazon alkotmányos jog sérelmére hivatkozva az a|apvetőjogok
biztosa nem terjeszthet ismételt indítványt elő azAlkotmánybíróság clöntését követően.

Az Alkotmárrybíróság tehát a 23l20l3. (IX. 25.) AB határozatában tehát érdemben
dontÖtt a beadványában támadott jogszabályok alkotmányosságáról, azzal szemben az Abtv.
39 § (?) bekezdése alapján jogorvoslatnak nincs helye.

Mindezek alaplán az igyben további intézkedésre nincs lehetőségem , azt tészemről
lezártnak tekintem. BÍzom abban, hogy a fenti tájékoztatással is a segítiégóre lehettem, és
természetesen a jövőben is a rendelkezésére állok minden olyan ügyben, amelynek
vizsgálatára a törvény felj ogosít.
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