Takács Albert jogegységi döntésre vár a szakközépiskolai évek beszámíthatóságáról
Forrás: Népszava online
Megnyugvást hozhat a rendészeti területen Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter
bejelentése, miszerint az év végén mindenkinek megállapítják azt a nyugdíjösszeget, amelyet
a jogszabályok előnytelen változása esetén is garantáltan megkapnak majd az érintettek. A
tárcafő ezzel kívánja elérni, hogy ne menjenek pánikszerűen nyugdíjba például tapasztalt
rendőri vezetők. Takács szerint hamarosan a kormány elé kerül az elképzelés.
Nem zárható ki, hogy szélsőséges esetben akár működési zavarokat is okozhat a rendőrségnél
várható nyugdíjazási hullám. Idén ugyanis több mint kétezer-ötszáz olyan kék mundéros
választhatja a visszavonulást, aki jövőre már egyharmaddal kevesebb pénzt kapna
nyugdíjasként. Legalábbis a tervezett nyugdíjazási szabályváltozások alapján.
Jelenleg az a rendvédelmi dolgozó – a rendőrség mellett ide értendő a határőrség, a katonaság
és a büntetés-végrehajtás is –, akinek 25 év munkaviszonya van, nyugdíjjogosultságot szerez.
Hogy azonban megakadályozzák a korai visszavonulást, a törvény értelmében ötvenéves
koráig a dolgozó csak a juttatás felét kapja, s csak idősebben az egész összeget. Különösen a
mostani átszervezések és a rendőrség–határőrség integrációja kapcsán fontos tényező, hogy ha
a nyugdíjjogosult személynek megszűnik vagy megszüntetik a beosztását, és nem kínálnak fel
neki azonos szintű posztot, akkor távozásakor már a teljes nyugdíjösszegre számíthat. Ez egy
rendőri vezetőnél (főkapitány) kétszázhatvanezer forintot is jelenthet havonta, köszönhetően a
beszámított jubileumi jutalmaknak és egyéb juttatásoknak.
A tervezett változtatások szerint viszont január elsejétől már csak a nettó jövedelmeket
számítanák be a nyugdíjba, a jutalmakat nem. Ez körülbelül egyharmadával csökkentené a
várt összeget. Ráadásul tervezik, hogy megszüntetik azt a jogot is, miszerint az illető nem
köteles a neki felajánlott alacsonyabb beosztást elfogadni; így szűkülhetnek a "menekülőútvonalak”.
Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter már bizottsági meghallgatásán közölte:
tervei szerint idén, az év végén mindenkinek megállapítják a nyugdíjösszegét, amelyet később
a szabályok előnytelen változása esetén is megkap majd az érintett. A tárcafő ezzel kívánja
elérni, hogy tapasztalt szakemberek ne pusztán financiális okból válasszák a visszavonulást,
hanem szolgáljanak tovább, ha akarnak. Takács a Népszava megkeresésére elmondta: a
magánnyugdíjpénztárak esetében is problémát jelentenek a szigorú visszalépési szabályok.
Ezzel kapcsolatban már egyeztetések zajlanak a pénzügyi tárca vezetőivel arról, hogy
könnyítsenek a feltételeken.
A miniszter lapunknak elmondta azt is, hogy jogegységi döntést kért a Legfelsőbb Bíróságtól
(LB) azügyben, hogy a rendőri szakközépiskolákban eltöltött évek beleszámítanak-e a
szolgálati viszonyba. Ezzel kapcsolatban ugyanis eddig egymásnak ellentmondó ítéletek
születtek. Takács Albert hozzátette, alkalmazkodni fognak az LB döntéséhez. A Népszava
kérdésére úgy fogalmazott: a nyugdíjkérdés rendezéséhez szükséges jogszabályi változások
készen állnak. Hamarosan kormányelőterjesztés formájában a kabinet elé kerül az ügy, a
kormányzat pedig várhatóan támogatni fogja az elképzelést, hiszen korábban a miniszterelnök
is pozitívan beszélt a tervezetről. Takács az állomány megnyugtatására egyúttal közölte: a
vonatkozó jogszabályok ez év végéig hatályba fognak lépni.

