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Tisztelt Képvisel ő Urak !

Az Önök által feltett „Mennyi ukrajnai állampolgár kap magyarországi nyugdíjat? "című
írásbeli kérdésre — Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .
A Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között 1962 -
ben létrejött szociálpolitikai egyezmény elavult, területi elv ű szabályozási rendszerére
tekintettel fontos cél annak felváltása az id őarányosság elvén alapuló, arányos teherviselés t
eredményező szociális biztonsági egyezménnyel .
A 2004-ben megkezdett tárgyalások számos szakértő i egyeztetési fordulója után 2010-re a
természetbeni egészségügyi kérdések még lezáratlanok maradtak . A 2013-ban tervezet t
tárgyalási fordulót az ukrán fél lemondta, 2014 második felére javasolva a tárgyaláso k
folytatását . 2014-2015 folyamán Ukrajna bel- és külpolitikai életében bekövetkezett jelent ős
változások miatt az új típusú egyezmény megkötésére irányuló tárgyalási folyamatokba n
érdemi előrelépést nem lehetett elérni .
Az egyezmény alapján a nyugdíj igénylésének a magyar állampolgárság felvétele ne m
feltétele, ukrán állampolgár számára is meg kell állapítani a nyugellátást, ha az Ukrajnába n
megállapított nyugdíjáról lemond, mert Magyarországra költözik. A nyugdíjat ebben az
esetben az Ukrajnában megszerzett szolgálati id ő alapján, az igényl ő által életpályája során
jellemzően betöltött munkakörre jellemz ő hazai kereseti átlag figyelembevételével kel l
megállapítani . A magyar nyugdíjmegállapító szerveknek nincs információjuk arról, hog y
mennyi volt az igényl ő Ukrajnában megállapított nyugdíja, így nincs adat arról, hogy menny i
a különbség a két nyugdíj között . Tekintettel arra, hogy a kettős állampolgárság a nyugdíj
megállapításának nem feltétele, erre vonatkozó adatot a nyugdíjbiztosítási szervek ne m
gyűjtenek .

Az ukrán nyugdíjigények és teljesítő határozatok számának, valamint a kiadások alakulását a z
alábbi táblázatokban foglaltuk össze :

Nyugdíj igénybejelentések *

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201 5

Ukrán 763 897 867 851 981 1242 1210 1125 1579 2283

* 2012-től a rokkantsági kockázatot nem a nyugdíjrendszer kezeli, így a megváltozot t
munkaképességűek ellátásaival kapcsolatos adatokat a táblázat nem tartalmazza. A hatályos



egyezmény alapján benyújtott igények száma :102 darab, ebből ukrán igénylő álta l
elő terjesztett 93 darab .

Nyugdíj teljesítő határozatok száma*

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201 5

Ukrán 423 447 428 416 418 467 444 548 817 1167

*2012-től a rokkantsági kockázatot nem a nyugdíjrendszer kezeli, így a megváltozot t
munkaképességűek ellátásaival kapcsolatos adatokat a táblázat nem tartalmazza . Az igénylők
(93 fő) 90-95 százaléka részesül – általában a legkisebb összegű – ellátásban .

Nyugdíjbiztosítási Alap kifizetései* a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján *

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201 5

Decemberben
folyósított összeg

(M Ft)
441 509 587 630 683 734 809 893 990 111 7

Változás az előző
évhez képest (%)

_ 115 115 107 109 107 110 110 111 11 3

* 2012-tő l a megváltozott munkaképességűek ellátásainak kifizetése nem a Nyugdíjbiztosítás i
Alap terhére történik, a táblázat azonban a megváltozott munkaképességűek ellátásának
kiadását is tartalmazza .

A kétoldalú szociális biztonsági egyezmény megkötéséhez a másik fél közrem űködése
elengedhetetlen . Amennyiben az egyezmény megkötésének politikai, szakmai és jog i
feltételei teljesülni fognak, Magyarország Kormánya, a nemzetközi szerződésekke l
kapcsolatos eljárásról szóló 2005 . évi L. törvény rendelkezéseivel összhangban fog dönteni a
nemzetközi egyezmény létrehozásáról . Az érintett egyezmény – tárgykörére való tekintettel –
az Országgyűlés részéről jóváhagyást igényel . E körülményre való tekintettel és a
jogszabályokban meghatározottak szerint mind Magyarország törvényhozása, mind a
nyilvánosság – a nemzetközi szerződés hatálybalépését megelőzően – értesülni fog arról, ha a
magyar fél részérő l nagyon várt új egyezmény a két fél között aláírásra kerül .
A kétoldalú tárgyalások érdemi folytatását ellehetetleníti a folyamatosan változó é s
bizonytalan ukrán belpolitikai helyzet, amelynek következtében az ukrán fél a kétoldal ú
egyeztetéseket rendre lemondja, elnapolja .

Budapest, 2016 . február 24 .

Tisztelettel :
Rétvári Bence

államtitkár
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Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Kiss László ,
Korózs Lajos (MSZP) országgyűlési képviselők által feltett , .Mennyi ukrajnai állampolgár
kap magyarországi nyugdíjat?" című, K/8813. számú írásbeli választ igénylő kérdésükre
adott válaszomat .

Budapest, 2016 . február 24 .

Tisztelettel :

	

Rétvári Bence
államtitkár
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