
Tájékoztató 
 

a szolgálati nyugdíj megvonásával és az ellátás csökkentésével kapcsolatban érintett szakszervezeti 
tagok számára a következ  három hónap várható lépéseir l, a nemzetközi fórum el tt a jogsérelem 

miatt igényt érvényesíteni kívánók feladatairól 
 

 
A Magyar Helsinki Bizottság és a Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete, a Független 
Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége, Független Rend r 
Szakszervezet, a Honvédszakszervezet és a Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók 
szakszervezete 2011. november 3-án egyeztetést tartottak. Az egyeztetés lényeges 
megállapításai a következ k: 
 

1. Az Országgy léshez a szolgálati nyugdíj megvonásával és az ellátás csökkentésével 
kapcsolatban benyújtott törvényjavaslattal szemben benyújtandó alkotmánybírósági 
indítvány tervezete elkészült. A hat együttm köd  szervezet a törvényjavaslatot 
annak kihirdetésének napján közösen támadja meg az Alkotmánybíróság el tt. 

 
2. A nyugdíjmegvonás, illetve az ellátás csökkentése miatt sérelmet elszenved knek 

er sen javasolt, hogy még a 2011. év folyamán forduljanak Kérelemmel az Emberi 
Jogok Európai Bíróságához (Bírósághoz). Ennek részletes menete a következ : 

 
a. A jogérvényesítéshez szükséges rövid dokumentum minden szakszervezet 
honlapján legkés bb 2011. december 1-jén elérhet  lesz. Azt kell letölteni 
(vagy egyéb módon beszerezni a szakszervezett l), és a rajta szerepl  címre 
megküldeni.  
b. A rövid nyomtatvány elküldését követ en várhatóan egy-másfél hónapon belül 
a Bíróság egy részletes formanyomtatványt fog megküldeni minden kérelmez nek. 
Ezt a formanyomtatvány kell kitöltve majd visszaküldeni a strasbourgi 
Bíróságnak. A nyomtatvány kitöltéséhez szükséges információk 2012. január 
20-ától elérhet k lesznek a szakszervezetek honlapján.  
c. Aki nem küldi el 2011 decemberében a rövid dokumentumot kitöltve 
Strasbourgba, annak 2012-ben az Alkotmánybírósághoz is kell majd fordulnia 
alkotmányjogi panasszal (mivel 2012. januártól ez el feltétele lesz a strasbourgi 
eljárásnak), így számukra egy lépéssel több kell jogaik érvényesítéshez. Az 
alkotmánybírósági beadványminta 2012. január 20-ától szintén elérhet  lesz a 
szakszervezeteknél.  
d. A strasbourgi igényérvényesítésre legkés bb 2011. június 30-áig kell sort 
keríteni, de javasolt minél hamarabb elküldeni az iratokat. 
e. Az igényérvényesítéshez szükséges lesz mellékelni a jogviszonyt 
megszüntet  állományparancsot, ha ez nem lenne meg, annak beszerzése 
érdekében már most lehet intézkedni.  
 

3. Az igényérvényesítés a szakszervezeti tagok számára ingyenes, az érintetteknek 
azonban a postaköltséget állniuk kell.  

 
4. Ha bárkinek kérdése van a továbbiakban az igényérvényesítéssel kapcsolatban, 

forduljon a szakszervezetéhez tájékoztatásért.  
 


