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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója 56 éves, a III. rokkantsági csoportba sorolták be és 2007 óta 
rokkantnyugdíjas. A petíció benyújtója kifejti, hogy egy 2012. január 1-jén hatályba lépett új 
törvény teljesen megreformálta a rokkant személyek nyugdíjrendszerét. A 
2011. évi CXCI. törvény szerint minden egyes rokkantnyugdíjas helyzetét felül kell vizsgálni. 
Amennyiben úgy találják, hogy a személyek munkaképesek, nyugdíjuk megszűnik és helyette 
alacsonyabb összegű szociális segélyt folyósítanak számukra. A petíció benyújtója úgy véli, 
hogy az új törvény azzal a pontos céllal készült, hogy a nyugdíjakat önkényesen 
megszüntessék vagy csökkentsék, és attól fél, hogy a felülvizsgálatokat inkább politikai, és 
nem orvosi kritériumok vezérlik majd.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. június 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. szeptember 29.

„Az Európai Bizottság hatáskörének keretein belül teljes mértékben elkötelezett az alapvető 
jogok védelme és különösen a fogyatékossággal élő személyek helyzetének európai szintű 
javítása iránt.



PE496.621v01-00 2/2 CM\914346HU.doc

HU

A 2000/78/EK irányelv1 tiltja a bizonyos okok, köztük a fogyatékosság alapján történő 
megkülönböztetést. Az irányelv azonban csak a foglalkoztatás és a munkavégzés területén 
alkalmazandó. 5. cikke például előírja a munkaadók számára a fogyatékossággal élő személyek 
igényeihez való ésszerű alkalmazkodást. 

Az uniós jog nem korlátozza a tagállamoknak a szociális biztonsági rendszerük kialakítására 
vonatkozó hatáskörét, és az uniós szintű harmonizáció hiányában az egyes tagállamok 
jogszabályai határozzák meg a szociális biztonsági ellátások nyújtásának feltételeit, valamint 
ezen ellátások összegét és folyósításuk időtartamát. E hatáskörük gyakorlása során azonban a 
tagállamok kötelesek tiszteletben tartani az uniós jogot, és különösen az Európai Unió 
működéséről szóló szerződésnek a munkavállalók szabad mozgására, illetve az Európai Unió 
összes polgára számára biztosított, a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogra vonatkozó rendelkezéseit2. Következésképpen a szociális biztonság 
területén az Európai Unió hatásköre rendkívül korlátozott. 

A szociális juttatásokkal és különösen a rokkantnyugdíjak összegével kapcsolatos 
rendelkezésekre vonatkozó rendkívül korlátozott uniós hatáskörre tekintettel a Bizottság nem 
tud további megjegyzéseket fűzni a petícióhoz.”

                                               
1 A Tanács 2000. november 27-i 2000/78/EK irányelve a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott 
egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról (HL L 303., 2000.12.2., 16. o.).
2 A C-135/99. számú Elsen-ügyben hozott ítélet (EBHT 2000., I-10409. o., 33. pont).


