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Tárgy: A V. G. magyar állampolgár által benyújtott 1571/2012. számú petíció a 
rokkantsági ellátásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója hat éve sclerosis multiplexben, trigeminális neuralgiában és más 
betegségekben szenved. Nem tud járni, nehezen beszél és segítségre szorul. Mindezek 
ellenére az értékelő bizottság munkaképesnek nyilvánította. A petíció benyújtója bírósági úton 
fellebbezett a döntés ellen, ám ügyvédje nem képviselte őt megfelelően és olyan dolgokat 
állított, amelyekkel ő nem ért egyet. A petíció benyújtója kilátástalannak érzi helyzetét. Nem 
rendelkezik betegbiztosítással, nincsenek gyógyszerei és férje szerény nyugdíjából kell 
megélnie, amely már csak egy ideig jár neki. A petíció benyújtója a miniszterelnököt, 
Debrecen polgármesterét és három, a döntést támogató orvost vádolja, és 10 millió forintos 
kártérítést kér.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. május 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

Azt Európai Bizottság teljes mértékben elkötelezett az uniós polgárok alapvető jogainak 
védelme mellett, különösen a fogyatékossággal élők helyzetének európai szintű javítása 
mellett.

Az Európai Unió azonban rendkívül csekély hatáskörrel bír a szociális biztonság területén. Az 
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Európai Unió működéséről szóló szerződés 153. cikke szerint az Unió ezen a területen csupán 
„támogatja és kiegészíti a tagállamok tevékenységeit”, mivel elsősorban a tagállamok felelősek 
szociális biztonsági rendszereik kialakításáért, és szabadon dönthetnek a juttatások mibenléte 
és a jogosultság feltételei felől. A fogyatékosság nemzeti szinten történő elismerése a 
tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik. E területen az Európai Bizottság nem 
befolyásolhatja a nemzeti jogszabályok tartalmát, nem végezhet vizsgálatokat a tagállamokban, 
illetve nem állapíthat meg büntetéseket és kártérítéseket sem.

Az Unió a fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos, a Bizottság által 2010-ben elfogadott 
stratégiájának megfelelően támogatja a tagállamokat a fogyatékossággal élők társadalmi 
integrációjának előmozdításában, a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezménynek megfelelően, amelyhez az Unió 2011 januárjában csatlakozott. 
A tagállamok elkötelezték magukat a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezmény tiszteletben tartása mellett, amelynek célja „valamennyi emberi jog és alapvető 
szabadság teljes és egyenlő gyakorlásának előmozdítása, védelme és biztosítása valamennyi 
fogyatékossággal élő személy számára, és a velük született méltóság tiszteletben tartásának 
előmozdítása.”

Következtetés

Az EU-nak nincs hatásköre a fogyatékosság elismerését, a szociális támogatások odaítélését 
és a nemzeti testületek által hozott határozatok felülvizsgálatát illetően.


