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Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7, cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyülésröl szóló 2012 . év i
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló
10/2014. (II. 24 .) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, kérdést kívánunk benyújtani a
Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6 .) Korall . rendelet 48 .* 13 .
pontja szerinti feladatkörében eljáró Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztériumot vezet ő
miniszterhez,

„Mennyi ukrajnahiilampolgár kap magyarországi n yugdíjat? ”

címmel, A választ írásban kérjük .

Tisztelt Miniszter Úr !

Sajtóhírek szerint jelenleg több tízezerre tehető azoknak az ukrán nyugdíjasoknak a száma, aki k
Magyarországról kapnak nyugdíjat, ami egyaránt megilletheti az ukrán-magyar kett ős
állampolgárokat és a többi ukrán állampolgárt is adott feltételek teljesülése esetén .

Mint ismert, Ukrajna és Magyarország között érvényben van az egykori Szovjetunió és a
Magyar Népköztársaság által 1963 . július 1-jén kelt „Együttmüködés a szociális ellátá s
területén” című szerződés. A Szerződés 4. cikke I . pontja szerint a szociális ellátás minde n
típusa, melyeket a Szerz ődés magában foglal, annak az országnak a törvényi elő írásai szerint
történik,

	

mely

	

területén

	

állandó

	

lakhely

	

szerint

	

él

	

az

	

adott

	

állampolgár.
A Szerződés 9, cikke kimondja, hogy az öregségi, rokkantsági (többek között munkahely i
baleset vagy szakmai megbetegedés) vagy özvegyi nyugdíj megítélése és folyósítása az adot t
ország törvényi el őírásai szerint a szociális ellátási hatóság által történik azon szerz ődő fé l
részéről, melynek területén állandó bejelentett lakhellyel rendelkezik az ügyfél a nyugdí j
kérelmezésének időpontjában .
Ha az ukrajnai nyugdíjas állandó jelleggel átköltözött Magyarország területére és jogosult a
nyugdíjra a magyarországi törvényi el őírások szerint (rendelkezik megfelelő idő tartalmú
munkaviszonnyal és elérte a magyar törvények szerinti nyugdíjkorhatárt), a magyar fél Ukrajn a
Nyugdíjalapja hivatalos értesítése alapján beszámltja az ukrajnai munkaviszonyt é s
megállapítja a fizetést a nyugdíj kiszámításához, összehasonlítva a nyugdíjba vonulás el őtt i
utolsó munkahelyet, beosztást Ukrajnában a megfelel ő munkahellyel, beosztássa l
Magyarország területén .

Azok az ukrán állampolgárok, akik az ukrán helyett magyar nyugdíjat kérnek, életük végéig a
magyar nyugdíjkasszából kapják a juttatásukat, lényegében tehát úgy kaphatnak teljes magya r
nyugdíjat, hogy itt akár egy napot sem dolgoztak . Ez pedig felveti azt, hogy mindez mennyire



igazságos azokkal szemben, akik Magyarországon dolgoztak egész életükben és azután kapna k
itt nyugdíjat .
Mivel a magyar nyugdíjak jóval magasabbak, mint az ukrán nyugdíjak, ezért „megéri” nálun k
kérni az ellátást Egyes becslések szerint éves szinten akár 10 milliárd forintnál is többet fizet k i
a magyar nyugdíj kassza ezekre a nyugdíjakra .

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fő igazgatóság (ONYF) honlapján elérhet ő évkönyvek szerin t
2011 és 2013 között több ezer nyugdíjigénylés történt Ukrajnából az egyezményes fél szerint i
adatok alapján . Egyes hírek szerint a határ mentén már "iparággá" nőtte ki magát az a fajt a
segítő tevékenység, amely az Ukrajnában élők számára segít az „tlgyintézésben” .

A 2010-es kormányváltáskor már egy szakmai szinten leegyeztetett, új egyezmény-tervezete t
kapott az új kormány . ám valamiért ezzel azóta sem történt semmi .
Az ONYF 2015- ős tájékoztatója szerint „A korábban megkötött, de időközben már sok
tekintetben elavult szociálpolitikai egyezmények felváltása modern egyezményekkel prioritás t
jelent, ezért több utódállammal - a még mindig hatályban lév ő magyar-jugoszláv és a magyar-
szovjet egyezmény tekintetében is - folyamatban vannak tárgyalások .”
A sajtóban legutóbb az jelenet meg, hogy már ,aláírásra és további jóváhagyásra el ő van
készítve Ukrajna és Magyarország között egy új Szerz ődés-tervezet a szociális ellátásról, mely
a nyugdíjak megállapításának „proporcionális”, vagyis részarányos elvét támogatja" .

Mindezek miatt kérdezzük :

Miként változott az elmúlt tíz évben az említett egyezmény alapjá n
Magyarországon nyugdíjat igényl ők létszáma? Mennyi volt egyes években a z
igénylések és a teljesít ő határozatok száma ?

2. Mennyi volt az igényl ők közül az egyes években az ukrán-magyar kett ős
állampolgár?

3. Mennyien számoltatták újra a nyugdíjukat és hányan kérték eleve itt a
megállapítást"? Az újraszámoltatás után átlagosan mennyivel magasabb ellátás t
kaptak az érintettek?

4. Mekkora kiadással járt a Nyugdíjbiztosítási Alap számára, az elmúlt tíz évben a z
egyezmény alapján Magyarországról kifizetett ellátások kifizetése ?

5. Milyen egyéb ellátásokat vesznek még igénybe ezen egyezmény alapjá n
Magyarországon? Ez miként változott az elmúlt tíz évben? Mennyien voltak eze n
igénylők közül az egyes években az ukrán-magyar kettős állampolgárok ?

6. Mekkora kiadást jelentett éves szinten a magyar államháztartás számára a z
Egyezmény alapján járó egyéb ellátások biztosítása ?

7. Miért nem történt el őrelépés a mai napig, a már 2010 el őtt, szakmai szinte n
leegyeztetett új euezmény-tervezettel ?

8. Valójában milyen változásokat tervez a kormány a két ország között i
egyezményben? Mikortól lépnek életbe az új szabályok ?

Várjuk megtisztelő válaszát !

Budapest, 2016 . február 9 .

Korózs Lajos
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