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Tisztelt Kuti László! 

Szeretném megköszönni Jean-Claude Junckerhez, a Bizottság megválasztott elnökéhez 
intézett 2014. július 18-i levelét. 
Kérem vegye figyelembe, hogy Jean-Claude Juncker az Európai Bizottság elnökeként 

még nem lépett hivatalba, és erre 2014. november 1-je előtt nem fog sor kerülni. Ezért 
nem lehetséges számára, hogy ezen időpont előtt teljesítse az Ön találkozóra vonatkozó 
kérését. Az uniós jog diszkriminációval kapcsolatos területével a Bizottság 
Jogérvényesülési Főigazgatóságának D. 1. egysége foglalkozik, ezért engem kértek fel a 
válaszadásra. 

Tudomásul veszem a magyar jogalkotással kapcsolatos aggályait, amelyek a 
korkedvezményes nyugdíjazás változásai nyomán merültek fel. Levelében azt írja, hogy 
a magyar jogszabály ellentétes az olyan általános jogelvekkel, mint a szerzett jogok 
védelme, a visszaható hatály tilalma, és a tulajdonhoz való jog, valamint az uniós 
jogszabályokkal. 

Először is, szeretném kihangsúlyozni, hogy a Bizottság csak azt vizsgálhatja, hogy a 
nemzeti jogszabályok összhangban állnak-e az uniós joggal. A Bizottság nincs abban a 
helyzetben, hogy értékelje a nemzeti jognak az általános jogelvekkel való összhangját. 

Nem szabad azonban megfeledkezni arról sem, hogy az EU hatásköre rendkívül 
korlátozott a szociális biztonság területén. Továbbra is elsősorban a tagállamok feladata, 
hogy rendelkezzenek saját szociális biztonsági rendszereik kialakításával kapcsolatban, 
beleértve a nyújtható ellátások típusát, illetve a jogosultság feltételeit. Az uniós 
jogszabályok e területen főként csak nagyon körülhatárolt kérdésekkel foglalkoznak, így 
például a társadalombiztosítási jogosultságok megőrzésével az egyik tagállamból egy 
másikba települő személyek esetében. 
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A foglalkoztatás területén megvalósuló hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatban a 
2000/78/EK irányelv tiltja a - többféle alapon, így például a kor alapján történő -
hátrányos megkülönböztetést, de ez az irányelv nem vonatkozik az állami vagy ahhoz 
hasonló - például állami társadalombiztosítási vagy szociális védelmi - rendszerekből 
történő kifizetésekre. Ezen kívül, még akkor is ha a köztisztviselői nyugdíjak 
mérlegelésekor a szolgálati nyugdíjakra és ilyen fizetésekre vonatkozó követelmények 
teljesülnek, a tagállam rendelkezhet oly módon, hogy a kor alapján történő eltérő 
bánásmód ne minősüljön hátrányos megkülönböztetésnek, amennyiben a nemzeti jog 
összefüggésében azokat jogszerű cél - például jogszerű foglalkoztatáspolitikai és 
munkaerő-piaci célkitűzések - objektívan és ésszerűen indokol, továbbá amennyiben 
azon cél elérésének eszközei megfelelőek és szükségesek. Ebben az összefüggésben 
utalni szeretnék az Emberi Jogok Európai Bírósága Markovics és társai kontra 
Magyarország ügyben közelmúltban hozott határozatára. (2014. július 18-i ítélet). 
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