Már a Legfelsőbb Bíróság ítélete sem kötelező..?
(Forrás: országgyűlési napló; kdnp.hu)
Amikor a honvédelmi miniszter úr arról beszél, hogy támogatni kell azokat az embereket,
akik az országot védik, vagy adott esetben az önök hatalmát védik, mondjuk, a rendőrségnek a
bevonásával, akkor vegyék figyelembe ezeknek az embereknek a kérését! És a Legfelsőbb
Bíróság határozatát!
Dr. Simicskó István és Soltész Miklós és a Kereszténydemokrata Néppárt képviselői,
interpellációt nyújtottak be az igazságügyi és rendészeti miniszterhez, beszédes címmel: „A
Legfelsőbb Bíróság döntött. Elismerik-e végre a hivatásos állományú, valamint a fegyveres és
rendészeti szervek dolgozóinak tanulmányi idejét szolgálati időnek?"
Előzmény: a civil életben a tb-nyugellátásról szóló törvényben az ipari szakmunkásképző
iskolákban eltöltött idő szolgálati időnek minősül az öregségi nyugdíj megállapításakor. A
jogalkotó szándéka arra irányult, hogy a szakmai képzésben eltöltött időt is beszámítsák a
munkavállaló öregségi nyugdíjba vonulásakor. A fegyveres és rendészeti szervek viszonyát
rendező szabályozásban a hivatásos állományú dolgozók szolgálati idejének elismerésekor
azonban nem akarják a szakmunkásképzést biztosító szakközépiskolai tanulmányi időt
elismerni szolgálati időnek. Több megyében a munkaügyi bírósághoz fordultak a rendőrök,
tűzoltók, illetve vám- és pénzügyőrök, és szolgálati nyugdíjuk megállapítását, valamint a
szakközépiskolai tanulói jogviszonyuk szolgálati időként történő elismerését kérték. Az első
fokon eljáró munkaügyi bíróságok eltérő módon ítélkeztek, de az esetek többségében a
másodfokú bíróságok ezeket az ítéleteket megváltoztatták, és a felperesek szakközépiskolai
tanulói jogviszonyát szolgálati időnek minősítették.
Dr. Simicskó István:
- Tisztelt Miniszter Úr! A másodfokú ítéleteket a Legfelsőbb Bíróság hatályban tartotta, tehát
amennyiben a fegyveres testületekhez és rendvédelmi szervekhez tartozó hivatásos állományú
dolgozók szolgálati idejükben a tanulói jogviszony elismerését kérik, akkor azt be kell
számítani a szolgálati nyugdíjuk megállapításakor. A történetnek itt vége is lehetne akár: a
magyar jogorvoslat lezárult, precedensértékű ítélet született, amely a rendvédelmi és
rendészeti szervekre a szolgálati nyugdíj megállapításánál kötelező. Kérdezem a tisztelt
miniszter urat, mikor szándékozik a tárca ezt a kérdést megnyugtatóan rendezni, illetve
végrehajtani. Ön szerint a jelenlegi szabályozás összhangban van-e a civil társadalom
szolgálati időként elismerhető szabályozásával?
Takács Albert az igazságügyi és rendészeti miniszter:
- Jogi álláspontom megegyezik az Országos Nyugdíj-biztosítási Főigazgatóság véleményével:
nincs lehetőség a szakközépiskolai idő beszámítására… A kereseteknek helyt adó eddigi
jogerős ítéletek ellentmondásos tartalma miatt azokra alapozva sem biztosítható egységes és
törvényes jogalkalmazás. Van olyan ítélet, amely a teljes tanulmányi időt rendeli beszámítani,
és van olyan is, amely csak egy részét. A Legfelsőbb Bíróság képviselő urak által is
hivatkozott ítélete sem ad sajnos a jogalkotók számára olyan egyértelmű eligazítást, amelynek
alapján a további jogviták elkerülésére alkalmas döntéseket lehetne hozni. Az ellentmondások

feloldására és az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében kezdeményeztem a Legfelsőbb
Bíróság elnökénél jogegységi eljárás lefolytatását és ilyen határozat meghozatalát.
- Úgy gondolom, akkor járunk el helyesen, ha megvárjuk a Legfelsőbb Bíróság
kezdeményezésemre kialakított álláspontját.
Soltész Miklós:
- Miniszter Úr! A Legfelsőbb Bírósági határozata él, és abban elismeri, hogy a
szakközépiskolákban folyó szakmunkásképzést nyugdíjszerző szolgálati viszonyban töltött
időnek kell beszámítani, tehát nem értem a miniszter úr válaszának a folytatását, hogy miért
kell újra a Legfelsőbb Bírósághoz fordulnia?
- Miniszter Úr! Akkor, amikor Szekeres Imre honvédelmi miniszter úr arról beszélt itt a
parlamentben, hogy minden szempontból támogatni kell azoknak az embereknek a kedvező
nyugdíjazását, akik erre jogot szereztek, és támogatni kell azokat az embereket, akik az
országot védik, vagy adott esetben az önök hatalmát védik, mondjuk, a rendőrségnek a
bevonásával, akkor vegyék ilyenkor is figyelembe ezeknek az embereknek a kérését! És
vegyék figyelembe a Legfelsőbb Bíróságnak a határozatát! A válaszát éppen ezért nem tudom
elfogadni, mert kitért a válasz elől.
Az Országgyűlés 132 igen, 97 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a miniszter
úr válaszát.

