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Tárgy: Ján Loncik, szlovák állampolgár által benyújtott 1367/2009. számú petíció a 
korábbi Csehszlovákia kettéválásnak következtében kialakult 
nyugdíjproblémáiról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki szlovák állampolgár és Szlovákiában rendelkezik lakóhellyel, az 
egykori Csehszlovákia cseh részében dolgozott 38 éven keresztül. 1992-ben történt 
nyugdíjazása óta a petíció benyújtója a szlovák társadalombiztosítástól kap öregségi 
nyugdíjat, de nyugdíja számításkor, amely az egykori Csehszlovákia cseh részén szerzett 38 
év szolgálati időn és szlovák részén szerzett 5 év szolgálati időn alapul, nem vették 
figyelembe, hogy a cseh öregségi nyugdíj magasabb, mint a szlovák, aminek következtében a 
petíció benyújtója havonta kb. 100 euró nagyságú összegtől esik el. A petíció benyújtója az 
Európai Parlamentet intézkedések meghozatalára és annak vizsgálatára kéri, hogy ez a 
körülmény összhangban áll-e az Európai Uniónak ezen a területen hatályos jogi aktusaival. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 6. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. április 22.

A petíció benyújtója – aki Szlovákiában élő szlovák állampolgár – kifogásolja, hogy nem 
jogosult cseh öregségi nyugdíjra, jóllehet 38 éven át, azaz 1992. júniusi nyugdíjba vonulásáig 
a volt Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság (CSFR) szlovák részén egy olyan vállalkozás 
alkalmazásában állt, amely a CSFR cseh részén rendelkezett hivatalos székhellyel.
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A petíció benyújtója cseh öregségi nyugdíjban kíván részesülni, valamint szeretné elérni 
valamennyi szlovák nyugdíjas kárpótlását, akik annak idején a CSFR cseh részén dolgoztak, 
ma azonban szlovák nyugdíjban részesülnek.

A petíció benyújtója 1992. július 1-jén vonult nyugdíjba a Cseh és Szlovák Szövetségi 
Köztársaságban, és az egykori CSFR törvényei alapján részesült öregségi nyugdíjban. A 
CSFR felbomlásának naptól kezdve azonban számos kérdésre megoldást kellett találni, 
többek között a nyugdíjjal kapcsolatos kérdésekre is, mivel korábban, a CSFR-ben csak 
egyetlen nyugdíjrendszer létezett. A felelősség megosztásáról azon személyek jövőbeni 
nyugdíja esetében, akikre az említett rendszer hatálya kiterjedt a volt szövetségi köztársaság 
fennállása idején, a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között létrejött, a szociális 
biztonságról szóló 1992. október 29-i megállapodás rendelkezik (228/1992. sz. rendelet, 
gyűjt.). 

Mindazon személyeket illetően, akik már a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság (1992. 
december 31-i) felbomlása előtt öregségi nyugdíjban részesültek – mint például a petíció 
benyújtója –, a megállapodás azon a feltételezésen alapul, hogy az említett nyugdíjakat a 
továbbiakban is azon ország nyugdíjának tekintik, amelynek területén az érintett nyugdíjas 
állandó lakhellyel rendelkezett a felbomlás időpontjában. Tekintve, hogy a petíció benyújtója 
a CSFR szlovák részén lakott, nyugdíját a Szlovák Köztársaság folyósítja.

A felelősség megosztására vonatkozó rendelkezéseket (12., 20. és 33. cikk) az 1408/71/EGK1

rendelet III. mellékletébe is beillesztették, és azok a Cseh Köztársaság és a Szlovák 
Köztársaság (2004. május 1-jei) európai uniós csatlakozása óta alkalmazandók. A kétoldalú 
megállapodás vonatkozó rendelkezéseinek az 1408/71/EGK rendelet III. mellékletébe történő 
beillesztése egyúttal azt jelenti, hogy az említett rendelkezések a szociális biztonsági 
rendszerek összehangolására vonatkozó uniós jog részét képezik.

Következtetés

Mivel a fennálló eset nem érinti az uniós jogot, a Bizottságnak nem áll módjában további 
segítséget nyújtani a Parlament számára a szóban forgó petíció ügyében.

                                               
1 A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül 
mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról, HL L 149., 1971.7.5., 2. 
o.


