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TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOGOSULTSÁG
AZ UNIÓ MÁS TAGÁLLAMAIBAN

A társadalombiztosítási rendszerek összehangolására a személyek Unión belüli szabad
mozgásának támogatása érdekében van szükség. 2010 májusa óta hatályban van az 1970-es
évek jogszabályai helyébe lépő, teljes jogszabályi rendszert korszerűsítő, alapvető reform, és
további jogi aktusok javították a munkavállalók jogainak védelmét a szabad mozgáshoz való
joguk igénybevétele esetén. 2016 végétől javasolt a rendszer felülvizsgálata az EU modern
gazdasági és társadalmi helyzetéhez való jobb hozzáigazítás érdekében.

JOGALAP

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 48. és 352. cikke.

CÉLKITŰZÉSEK

A Római Szerződésbe foglalt alapelv a személyek tagállamok közötti szabad mozgásának
útjában álló akadályok megszüntetése (2.1.3., 3.1.3.). Ennek megvalósításához olyan szociális
biztonsági intézkedéseket kell elfogadni, amelyek meggátolják, hogy a saját hazájuktól eltérő
tagállamban dolgozó és tartózkodó uniós polgárok részben vagy teljesen elveszítsék szociális
biztonsági jogaikat.

EREDMÉNYEK

A Tanács 1958-ban két rendeletet adott ki a migráns munkavállalók szociális biztonságáról,
amelyeket később a végrehajtási rendelettel (574/72/EGK tanácsi rendelet) kiegészített 1408/71/
EGK rendelet váltott fel. E tekintetben Izland, Liechtenstein és Norvégia állampolgáraira az
Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodás, míg Svájc állampolgáraira az EU–
Svájc-megállapodás vonatkozik. 2004-ben elfogadták a 883/2004/EK rendeletet (a szociális
biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló rendelet), amely az 1408/71/EGK rendelet helyébe
lépett és kiterjesztette azt. A 988/2009/EK rendelet módosította, és a 987/2009/EK rendelet
(a végrehajtási rendelet) egészítette ki, amely a különféle érintettek jogait és kötelességeit
kívánta tisztázni azáltal, hogy meghatározza a szükséges intézkedéseket, hogy a hatálya alá
tartozó személyek a szociális biztonsági jogosultságaik elvesztése nélkül utazhassanak, illetve
tartózkodhassanak vagy élhessenek egy másik tagállamban. A 2010 májusa óta hatályban lévő
új jogszabálycsomagot a „modernizációs koordinációs csomag” alkotja.
A. Az 1408/71/EGK rendelet négy fő alapelve
Mivel minden tagállamnak továbbra is lehetősége van arra, hogy önállóan alakítsa saját
társadalombiztosítási rendszerét, a koordinálásról szóló rendelet azt hivatott meghatározni, hogy
egy adott uniós polgár melyik ország rendszere szerint legyen biztosítva, ha két vagy több
ország is érintett. Általánosságban elmondható, hogy a társadalombiztosítási jogosultságot a
foglalkoztatás helye szerinti tagállamnak kell nyújtania, foglalkoztatás hiánya esetén pedig a
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lakhely szerinti tagállamnak. A koordinálásról szóló rendelet tehát a tagállamok között fennálló,
azonos hatókörű valamennyi társadalombiztosítási megállapodás helyébe lépett. A következő
négy fő elven alapul (a hivatkozott cikkek a koordinálásról szóló rendeletre vonatkoznak):
1. Egyenlő bánásmód (4., 5. cikk)
A más tagállamokból származó munkavállalók és önálló vállalkozók ugyanolyan jogokkal
és kötelezettségekkel rendelkeznek, mint a fogadó állam saját állampolgárai. Az egyenlő
bánásmódhoz való jog feltétel nélkül vonatkozik bármely olyan, más tagállamból származó
munkavállalóra és önálló vállalkozóra, aki egy bizonyos ideje a fogadó államban él. Ezenkívül,
ha egy tagállam jogszabályai szerint a jogkövetkezmények meghatározott tényállás (pl.
házas állapot) vagy események (pl. baleset elszenvedése) bekövetkezésének vagy a szociális
biztonsági ellátásban való részesülésnek (pl. az álláskeresési járadékban részesülő személyek
adókedvezményre is jogosultak) tulajdoníthatók, az említett tagállamnak a hasonló tényállások
vagy események bármely tagállamban történő bekövetkezését oly módon kell figyelembe
vennie, mintha azok a saját területén következtek volna be.
2. Összesítés (6. cikk)
Ez az elv biztosítja, hogy a más országokban szerzett biztosítási, munkavállalási vagy
tartózkodási figyelembe vegyék a munkavállalók előnyeinek kiszámítása során. Az elvet
olyankor kell alkalmazni, amikor például a nemzeti jogszabályok azt írják elő, hogy a
munkavállalóknak egy meghatározott ideje biztosítottnak vagy alkalmazottnak kell lenniük
ahhoz, hogy bizonyos ellátásokra jogosultak legyenek. Az összesítés elve azt jelenti, hogy az
illetékes tagállamnak a más tagállam jogszabályai szerint teljesített biztosítási és foglalkoztatási
időszakokat is figyelembe kell vennie annak eldöntésekor, hogy a munkavállaló eleget tesz-e a
biztosítási vagy foglalkoztatási idő tartamára vonatkozó követelményeknek.
3. Az egyetlen alkalmazandó jog elve
Ez az elv azt hivatott megelőzni, hogy a szabad mozgáshoz való jog révén bárki jogosulatlan
előnyökhöz juthasson. Az egyes kedvezményezettekre kizárólag egyetlen ország jogszabályai
vonatkoznak, és kizárólag ebben az országban fizeti a hozzájárulásokat (11. cikk, (1) bekezdés).
Ha a munkavállaló ugyanabban a biztosítási időszakban két vagy több tagállam kötelező
szociális biztonsági rendszerébe fizet járulékot, ez nem jogosítja fel arra, hogy ugyanazt az
ellátástípust többszörösen vegye igénybe (10. cikk).
4. Hordozhatóság (7. cikk)
Ez az elv azt jelenti, hogy a szociális biztonsági ellátásokat az Unió egész területén ki lehet
fizetni, és megtiltja a tagállamoknak, hogy az ellátások kifizetését az állandó lakóhellyel
rendelkezőkre korlátozzák. Külön szabályok vonatkoznak például a munkanélküli ellátásokra.
B. A rendelet személyi hatálya
Az 1408/71/EGK rendelet eredetileg csak a munkavállalókra vonatkozott, de 1982. július 1-
jei hatállyal az önálló vállalkozókra is kiterjesztették. A rendelet a munkavállalók és az
önálló vállalkozók családtagjaira és eltartottjaira, valamint a hontalanokra és a menekültekre
is vonatkozott. Az 1998. június 29-i 1606/98/EK tanácsi rendelet kiterjesztette az 1408/71/
EGK rendelet hatályát annak érdekében, hogy a köztisztviselők a lakosság többi részével
megegyező elbánásban részesüljenek a tagállamokban nyújtott, törvényben előírt általános
nyugdíjjogosultság tekintetében. Az 1999. február 8-i 307/1999/EK tanácsi rendelet tovább
bővítette a rendelet hatályát, és kiterjesztette azt valamennyi biztosítottra, különös tekintettel a
diákokra és a kereső foglalkozással nem rendelkező személyekre. A 2003. május 14-i 859/2003/
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EK tanácsi rendelet ismét kiterjesztette az 1408/71/EGK rendelet hatályát, ezúttal a harmadik
országok állampolgáraira, amennyiben azok jogszerűen tartózkodnak az Unió területén.
A legutóbbi jogi aktus – a 2011. január óta hatályos 1231/2010/EU rendelet – ezeket
a korszerűsített uniós szociális biztonsági összehangolási szabályokat kiterjesztette azon
harmadik országbeli állampolgárokra, akik jogszerűen tartózkodnak az Unióban, és akiknek a
helyzete több tagállamot is érint (azokra a személyekre, akik eddig csupán állampolgárságuk
okán nem tartoztak e szabályok hatálya alá). A rendeletek hatálya mostantól kiterjed
családtagjaikra és túlélő hozzátartozóikra is, amennyiben az EU-ban tartózkodnak.
A határ menti ingázókra, akik munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként dolgoznak egy
tagállamban, és egy másik tagállamban van a lakhelyük, ahová alapszabályként naponta vagy
legalább egyszer egy héten visszatérnek, szintén kiterjed a hatályos jogszabály hatálya.
A kiküldött munkavállalók kivételes esetet képeznek, mivel nem illeszkednek be a befogadó
tagállam munkaerőpiacába, hanem egy vállalat küldi ki őket oda ideiglenes beosztásban.
Szociális biztonsági szempontból legfeljebb 24 hónapos időszakra biztosítottak maradnak a
küldő tagállamukban. Kizárólag a természetbeni egészségügyi ellátást lehet a lakhely szerinti
tagállamban kézhez venni.
C. Alkalmazási kör
A 883/2004/EK rendelet 3. cikke felsorolja a rendelet hatálya alá tartozó szociális biztonsági
ellátásokat:
— betegségi ellátások, anyasági és azzal egyenértékű apasági ellátások; a rászorultsági alapon

járó szociális és orvosi ellátásra nem terjed ki, mivel ezek nem függnek szociális biztonsági
rendszerbe tett korábbi hozzájárulásoktól;

— öregségi, túlélői hozzátartozói és rokkantsági ellátások;

— munkahelyi balesetekkel és foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos ellátások;

— haláleseti juttatás;

— előnyugdíj-ellátások;

— munkanélküli ellátások;

— családi ellátások;

— sajátos, nem hozzájáruláson alapuló pénzbeli ellátások, amelyek a koordinálásról szóló
rendelet 70. cikke szerint nem exportálhatók.

D. A rendszer modernizációja
Az 1408/71/EGK rendeletet 1971 óta számos alkalommal módosították annak érdekében, hogy
figyelembe vegye az uniós szintű fejleményeket, a nemzeti szintű jogszabályok változásait és
a Bíróság joggyakorlatát.
1. A szociális biztonsági rendszerek jobb koordinálása felé
Az Európai Parlament és a Tanács 2004 áprilisában jóváhagyta az 1408/71/EGK rendelet
helyébe lépő 883/2004/EK rendeletet. A koordinálásról szóló új rendelet az 1408/71/EGK
rendeletben foglalt ugyanazon négy elven alapul, ám célja a tagállamok szociális biztonsági
rendszereinek koordinálására vonatkozó, meglévő uniós szabályok egyszerűsítése a szociális
biztonsági intézmények közötti együttműködés megerősítése és a köztük folyó adatcsere
módszereinek javítása révén.
A 883/2004/EK rendelet és végrehajtási rendelete a következő főbb szempontokra terjed ki:



Az Európai Unió ismertetése - 2017 4

— a biztosítottak jogosultságainak javítása a személyeket illetően a hatókör kiterjesztésével,
az érintett szociális biztonsági területeken belül pedig a hatály kiterjesztésével;

— a rendelet hatálya alá tartozó szociális biztonsági területek kiterjesztése a törvény szerinti
előnyugdíj-rendszerekre;

— az egyenlő bánásmód általános alapelvének és az ellátások exportálhatósága elvének
megerősítése;

— a jó közigazgatás elvének bevezetése: a tagállami intézmények kötelesek együttműködni
és a polgárok javára kölcsönös segítségnyújtást biztosítani;

— 2019 közepéig teljes mértékben végrehajtandó különleges rendszer létrehozása (a
szociális biztonságra vonatkozó információk elektronikus adatcseréje – EESSI) a nemzeti
intézmények közötti biztonságos adatcsere lehetővé tétele érdekében.

2. Európai egészségbiztosítási kártya
Az EGT-n belül utazó európai polgárok a jövőben használhatják a biztosított személy
országának egészségbiztosítási szolgálatai által kiadott európai egészségbiztosítási kártyát.
A kártya egy másik EGT-országban tett magán- vagy szakmai célú látogatás alkalmával
az adott országban biztosított személyekre vonatkozóval azonos feltételek és költségek
mellett megkönnyíti az orvosi ellátáshoz való hozzáférést váratlan egészségügyi szükségletek
felmerülése esetén; a látogatás adott esetben nem egészségügyi szolgáltatás igénybevétele
céljából történik. A biztosított személy országának társadalombiztosítási rendszere később
visszatéríti a költségeket.
3. Kiegészítő nyugdíjjogosultságok
2014. április 16-án, több éves tárgyalást követően aláírták a munkavállalók tagállamok
közötti mobilitásának a kiegészítő nyugdíjjogosultságok megszerzésének és megtartásának
javításával történő növelésére vonatkozó minimumkövetelményekről szóló 2014/50/EU
irányelvet. Az irányelv csak a munkaerőpiac nyugdíjrendszereire vonatkozik, tehát az önkéntes
hozzájárulásokra, a magánnyugdíjrendszerekre és az állami nyugdíjara nem, ez utóbbiakról a
koordinálásról szóló rendelet rendelkezik. Az irányelv kimondja, hogy a nyugdíjjogosultság
megszerzéséhez szükséges időszak vagy a várakozási idő nem haladhatja meg a három évet, és
hogy a kilépő munkavállaló a szerzett nyugdíjjogosultságát „nyugvó nyugdíjjogosultságként”
abban a kiegészítő nyugdíjrendszerben hagyja, amelyben a nyugdíjjogosultságot szerezte vagy
a nyugdíjjogosultságot pénzösszeg formájában kell kifizetni. A nyugvó nyugdíjjogosultságokat
a rendszer aktív tagjainak jogaival vagy a mindenkor kifizetésre kerülő jogosultságokkal
összhangban kell kezelni. Amennyiben a munkaviszony még azelőtt megszűnik, hogy a kilépő
munkavállaló szerzett nyugdíjjogosultságot halmozott volna fel, a kiegészítő nyugdíj-rendszer
visszatéríti a kilépő munkavállaló által befizetett nyugdíjjárulék-összegeket.
4. Reformkilátások
A Bizottság finanszírozza az európai szociális biztonság független szakértőinek hálózatát
(2004–2013 között trESS néven, 2014 óta FreSsco néven ismert), amely több hasznos jelentést
is készített a kérdésről.
A hosszú távú ápolás-gondozási ellátás és az álláskeresési járadék koordinációjáról szóló,
2013. évi konkrét konzultációt, illetve az uniós szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról
szóló, 2015. évi általános konzultációt követően a Bizottság 2016 decemberében – a munkaerő-
mobilitási csomagja részeként – javasolta fogja a 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK
végrehajtási rendelet felülvizsgálatát, a tagállamok új társadalmi és gazdasági helyzetére
való válaszadás érdekében. A felülvizsgálat arra összpontosít, hogy az ellátások kifizetését
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szorosabban összekapcsolja azzal a tagállammal, amelyik beszedte a szociális biztonsági
hozzájárulásokat, ezzel tisztességesebbé és igazságosabbá téve a rendszert.
A javaslat amellett, hogy jobb eszközöket biztosít a nemzeti hatóságok számára a kiküldött
munkavállalók szociális biztonsági státuszának ellenőrzéséhez az esetleges tisztességtelen
gyakorlatok és a visszaélés jobb kezelése érdekében, a következőkre összpontosít:
— álláskeresési járadékok: az álláskeresési járadékok összesítésére vonatkozó három hónapos

új szabályon kívül a munkavállalóknak jelenleg lehetőségük van arra, hogy három
hónap helyett hat hónapra exportálják ezeket a járadékokat annak érdekében, hogy állást
kereshessenek egy másik tagállamban. Miután egy évet dolgoztak egy tagállamban, a határ
menti ingázók a lakhelyük szerinti tagállam helyett a munkahelyük szerinti tagállamban
igényelhetik az álláskeresési járadékot;

— tartós ápolást biztosító ellátások: a javaslat meghatározza a tartós ápolást biztosító ellátások
fogalmát, és összefoglalja, hogy a szabad mozgás jogával élő polgárok hol tarthatnak igényt
ilyen ellátásokra;

— családi ellátások, amelyek a gyermekneveléssel töltött időszak alatt ért jövedelemveszteség
kompenzálására szolgálnak: a családi ellátásokat egyéni és személyes jogosultságként
javasolják, így lehetővé teszik a másodlagos illetékességgel rendelkező tagállam számára,
hogy az ellátás teljes összegét a második szülőnek fizesse ki. Ez elkerüli a jelenlegi
szabályok szerinti átfedéseket, és megszünteti az olyan esetleges pénzügyi hátrányokat,
amelyek megakadályozzák, hogy mindkét szülő egyszerre vegye igénybe a szülői
szabadságot.

A javaslat továbbá hozzáigazítja a hatályos jogi rendelkezéseket a Bíróság közelmúltbeli
ítélkezési gyakorlatához a gazdaságilag inaktív polgárok szociális ellátáshoz való
hozzáféréséről (3.1.3).

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A Parlament mindig komoly érdeklődést tanúsított a más tagállamban dolgozó migráns
munkavállalók, határ menti ingázók, önálló vállalkozók és a harmadik országoknak az őket
befogadó tagállamtól eltérő tagállamban dolgozó állampolgárai által tapasztalt problémák iránt,
és a helyzetük javítása érdekében számos állásfoglalást fogadott el. A Parlament számos
alkalommal helytelenítette a mozgás teljes szabadságának fennálló akadályait, és felszólította
a Tanácsot, hogy fogadjon el olyan függőben lévő javaslatokat, mint például az 1408/71/
EGK rendelet hatályának az előnyugdíjrendszerekre történő kiterjesztése, a munkanélküliek
munkanélküli ellátásra való jogosultságának a más tagállamban tartózkodásra való kiterjesztése
és a jogszabályok hatályának valamennyi biztosítottra történő kiterjesztése. E követelések
némelyike az 883/2004/EK rendelet korszerűsített változatának végső elfogadásával teljesült.
A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta a rendes jogalkotási eljárást kell alkalmazni, és
a munkavállalók szociális biztonsági jogairól a Tanácson belül pedig minősített többségi
szavazással kell dönteni (48. cikk). A tagállamok azonban kérhetik a jogalkotási aktus
tervezetének az Európai Tanács elé terjesztését, ha a tagállam „kijelenti, hogy a jogalkotási
aktus tervezete szociális biztonsági rendszerének fontos vonatkozását érintené – ideértve annak
alkalmazási körét, költségét vagy finanszírozási rendszerét –, vagy befolyásolná e rendszer
pénzügyi egyensúlyát”.
A mindenki, köztük az önálló vállalkozói tevékenységet folytatók számára is elérhető szociális
védelemről szóló, 2014. január 14-i állásfoglalásában a Parlament sürgette a Bizottságot,
hogy vizsgálja felül a szociális biztonsági rendszerekre vonatkozó jogszabályokat, és kövesse

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_3.1.3.pdf
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nyomon azok végrehajtását és összehangolását, különösen a pályamódosítóknak, illetve az
ideiglenes vagy részmunkaidős szerződéssel dolgozóknak való megfelelő juttatások biztosítása
tekintetében.
A szociális dömpingről szóló, 2016. szeptember 14-i állásfoglalásában a Parlament
hangsúlyozta a digitális és a közösségi gazdaság nyomán életbe lépő változásokat, és kérte, hogy
az európai jogszabályokat igazítsák ki annak érdekében, hogy képesek legyenek biztosítani a
tisztességes versenyt és a munkavállalók jogainak védelmét.
Marion Schmid-Drüner
06/2017
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