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Tárgy: Eva Margulius, román állampolgár által benyújtott 1480/2009. számú 
petíció nyugdíjellátása Romániából Magyarországra történő 
áthelyezésének nehézségeiről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, egy Magyarországon élő román állampolgár, az Európai Parlament 
segítségét kéri nyugdíjának pontos megállapításával kapcsolatban. A petíció benyújtója 
rámutat arra, hogy huszonnyolc évig Romániában dolgozott, majd 1996-tól 2009-ig, amikor is 
elérte a nyugdíjkorhatárt, Magyarországon tevékenykedett munkavállalóként. A petíció 
benyújtója szerint a Magyarországon töltött évekre megállapított nyugdíj mértéke nagyon 
alacsony (40 eurónak megfelelő összeg). Azt állítja, hogy 2004 óta már több beadványt is 
benyújtott, de az illetékes román hatóságok még mindig nem állapították meg a Romániában 
ledolgozott évei után őt megillető nyugdíj összegét.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. november 10.

A szociális biztonság területére vonatkozó közösségi rendelkezések a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálását, nem pedig azok harmonizálását írják elő. Ennek megfelelően 
valamennyi tagállam szabadon határozhatja meg a saját szociális biztonsági rendszerével 
kapcsolatos részleteket, ideértve a folyósított juttatások jellegét, a jogosultság feltételeit, a 
juttatások kiszámításának módját és a fizetendő járulék összegét is. Az uniós jog, különösen a 
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883/2004/EK rendelet közös szabályokat és elveket határoz meg, amelyeket a nemzeti jog 
alkalmazása során valamennyi nemzeti hatóságnak be kell tartania. Ezen szabályok 
biztosítják, hogy a különböző nemzeti jogszabályok alkalmazásakor ne sérüljön az egyenlő 
bánásmód és a megkülönböztetésmentesség alapvető elve. 

Az ügy további pontosítása érdekében a Bizottság szolgálatai felvették a kapcsolatot a román 
hatóságokkal. A román hatóságok mindenekelőtt az alábbi választ adták:

„A CNPAS nyilvántartása szerint M. asszony (a petíció benyújtója), aki 1947. szeptember 20-
án született, először szolgálati idejének elismerését (a román állami nyugdíjrendszerbe 
befizetett korábbi nyugdíjjárulékok összefüggésében) a Román Népköztársaság és a Magyar 
Népköztársaság közötti, a szociális területen folytatott együttműködésről szóló, 1961. évi 
egyezmény alapján kérte, mivel 2004-ben Magyarországon létesített lakóhelyet. E kétoldalú 
jogalkotási aktus alapján, amely 2006. november 1-jéig volt hatályos, azok személyek, akik 
Romániában dolgoztak és a román szociális biztonsági rendszerbe fizettek járulékot, 
szolgálati idejük bizonyos részét elismertethetik, miután lakóhelyet létesítettek 
Magyarországon. A CNPAS kiállított egy ilyen dokumentumot M. asszony számára, és azt 
elküldte neki. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy mielőtt az új tartózkodási helye szerinti 
országba költözött, M. asszony nem rendelkezett nyugdíjjogosultsággal Romániában.
Ezt követően az illetékes magyar nyugdíjhatóság (a Közép-Magyarországi Regionális 
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság) elküldött a CNPAS-nak néhány, az 1408/71/EGK és az 
574/72/EGK tanácsi rendelet szerinti közösségi nyugdíjjogosultsággal kapcsolatos 
dokumentumot, azaz az E 202 HU európai formanyomtatványt – amely feltünteti, hogy az 
érintett személy 2009. július 21-től öregségi nyugdíjat kérelmezett – és az E 205 HU 
formanyomtatványt, valamint a romániai szolgálati időt igazoló dokumentumok hiteles 
másolatát.
A dokumentumokat továbbították a Bihor megyei Nyugdíjhivatalnak (azon  helyi 
nyugdíjhivatalnak, ahol M. asszony Romániában utoljára nyilvántartásban szerepelt). A bihori 
hivatal azt válaszolta, hogy az E 205 HU formanyomtatvány a magyar rendszerben 2008. 
december 31-ig 11 év és 306 nap biztosítási időt igazolt. Ezt követően a román helyi 
nyugdíjhivatal kérte, hogy a magyar nyugdíjigazgatóság igazolja a biztosítási időt 2009. 
január 1. és 2009. július 20. között, amikor is az érintett személy munkaviszonya megszűnt 
Magyarországon, amint azt az E 202 HU formanyomtatvány tanúsítja. 2010. április 7-én a 
magyar hatóság egy új E 205 HU formanyomtatványt küldött a bihori helyi 
nyugdíjhivatalnak, amely 2009. július 20-ig a teljes magyarországi biztosítási időt igazolja. 
Így a Bihor megyei Nyugdíjhivatal kiadhatta a 315067. sz. 2009. április 30-i 
nyugdíjhatározatot, és a nyugdíjjogosultság kezdetének 2009. július 21-ét jelölte meg. A 
nyugdíjhatározatot megküldték a magyar szociális biztonsági hivatalnak és az érintett 
személynek. A kifizetést 2010 júniusában kezdték el…”

Következtetések

Tekintettel arra, hogy a petíció benyújtója részéről az Európai Parlamenthez intézett levél 
2009. október 19-i keltezésű, a romániai bihori illetékes hatóság pedig 2010 júniusában 
kezdte meg a kifizetést, a Bizottság úgy véli, hogy a petíció benyújtójának problémája 
megoldódott, mivel most már részesül romániai nyugdíjában.


