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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: José Domingos Sousa portugál állampolgár által benyújtott 0770/2006 számú 
petíció a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségben mozgó 
munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő 
alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendeletnek és az 1408/71/EGK rendelet 
végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK 
rendeletnek a köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszerekre való 
kiterjesztése céljából történő módosításáról szóló,  1998. június 29-i 
1606/98/EK tanácsi rendelet betartásának portugál hatóságok által történő 
elmulasztásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki Franciaországban és Portugáliában is dolgozott, vitatja a portugál 
hatóságok határozatát nyugdíjának kiszámításával kapcsolatban. Hangsúlyozza, hogy a 
portugál hatóságok a jelek szerint elmulasztották figyelembe venni a szociális biztonsági 
rendszereknek a Közösségben mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és 
családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendeletnek és az 1408/71/EGK 
rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK rendeletnek 
a köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszerekre való kiterjesztése céljából történő 
módosításáról szóló, 1998. június 29-i 1606/98/EK tanácsi rendelet rendelkezéseit. Ezért 
felkéri az Európai Parlamentet annak kivizsgálására, hogy a határozat valóban megfelel-e a 
fenti rendelet szellemének és szövegének.

2. Elfogadhatóság



PE392.214/REV.IIv03-00 2/5 CM\777370HU.doc

HU

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. február 12. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. július 9.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

Közösségi szinten létezik egy szabályozás, amelyet a 1408/71/EGK és az 574/72/EGK 
rendeletek tartalmaznak, és amelynek alapvető célja a munkavállalók szabad mozgásának 
biztosítása az Európai Unióban, őrködve afelett, hogy a migráns munkavállaló semmilyen 
joga ne sérüljön a társadalombiztosítás terén amiatt, hogy él az Európai Unión belüli 
helyváltoztatás jogával. Ugyanakkor ez a szabályozás csak a nemzeti társadalombiztosítási 
rendszerek egyszerű összehangolását (és nem e rendszerek harmonizálását) valósítja meg. 
Tehát minden tagállam szabadon határozhatja meg saját társadalombiztosítási rendszerét, 
mindenekelőtt a rendszerhez történő csatlakozás feltételeit, a szociális juttatások 
megítélésének feltételeit és e juttatások összegét stb. E hatáskör gyakorlása során a 
tagállamoknak természetesen tiszteletben kell tartaniuk a közösségi jog elveit.

A köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszerekre vonatkozólag az 1408/71/EGK 
rendelet 51a. cikke a következőképpen rendelkezik:

A köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszerbe tartozó személyek

1. A 44. cikk, a 45. cikk (1), (5) és (6) bekezdése, valamint a 46–51. cikk rendelkezései 
hasonlóan alkalmazandók a köztisztviselők különleges rendszerébe tartozó személyekre.

2. Ugyanakkor, ha egy tagállam jogszabályai a köztisztviselőkre vonatkozó különleges 
rendszer szerinti ellátásokra való jogosultság megszerzését, megszüntetését, fenntartását vagy 
feléledését attól teszik függővé, hogy az összes biztosítási időt abban a tagállamban egy vagy 
több, köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszerben szerezzék meg, vagy az időszakok 
azon tagállam jogszabályai szerint ezzel egyenértékű időszakok legyenek, csak azok az 
időszakok vehetők figyelembe, amelyek azon tagállam jogszabályai szerint elismerhetők.

Ha az így megszerzett időszakokat figyelembe véve az érintett személy nem elégíti ki az ezen 
ellátások igénybevételéhez előírt feltételeket, ezeket az időszakokat az általános biztosítási 
rendszer vagy annak hiányában, adott esetben, a fizikai dolgozókra vagy a szellemi 
munkavállalókra vonatkozó rendszer szerint kell figyelembe venni.

Következtetés

A petíció benyújtójának levele nem nyújt elég pontos információt annak megítéléséhez, hogy 
az eset kapcsán a társadalombiztosítási rendszerek összehangolására vonatkozó közösségi 
szabályok betartásának elmulasztásáról van-e szó. A Bizottság szervei megkeresték a portugál 
hatóságokat részletes tájékoztatás kérése céljából. Mostanáig semmilyen válasz nem érkezett.
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A Petíciós Bizottságot tájékoztatni fogják a portugál hatóságok válaszáról, annak 
kézhezvétele és vizsgálata után.

4. A Bizottságtól kapott válasz : 2007. december 19.

A petíció benyújtója Franciaországban dolgozott, ahol az általános társadalombiztosítási 
rendszer vonatkozott rá. Dolgozott azonban Portugáliában is, ahol kérte, hogy a portugál 
jogszabályok alapján részesüljön a köztisztviselők különnyugdíjában.

Amint a Bizottság által az EP-nek adott első közleményből kiderül, a petíció benyújtójának 
levele nem nyújtott elég pontos információt annak megítéléséhez, hogy az eset kapcsán a 
társadalombiztosítási rendszerek összehangolására vonatkozó közösségi szabályok 
betartásának elmulasztásáról van-e szó. A Bizottság szolgálatai felvették a kapcsolatot a 
portugál hatóságokkal, hogy részletes tájékoztatást kérjenek tőlük.

A hatóságok azt a választ adták, hogy a petíció benyújtója esetében helyesen alkalmazták a 
közösségi jogot, azaz az 1408/71. rendelet 51a. cikkét.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A Bizottság nem állapította meg a közösségi jog megsértését. A köztisztviselőkre vonatkozó 
különleges rendszerekkel kapcsolatban az 1408/71. rendelet 51a. cikke a következőképpen 
rendelkezik: 

„A köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszerbe tartozó személyek

1. A 44. cikk, a 45. cikk (1), (5) és (6) bekezdése, valamint a 46–51. cikk rendelkezései 
hasonlóan alkalmazandók a köztisztviselők különleges rendszerébe tartozó személyekre.
2. Ugyanakkor, ha egy tagállam jogszabályai a köztisztviselőkre vonatkozó különleges 
rendszer szerinti ellátásokra való jogosultság megszerzését, megszüntetését, fenntartását vagy 
feléledését attól teszik függővé, hogy az összes biztosítási időt abban a tagállamban egy vagy 
több, köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszerben szerezzék meg, vagy az időszakok 
azon tagállam jogszabályai szerint ezzel egyenértékű időszakok legyenek, csak azok az 
időszakok vehetők figyelembe, amelyek azon tagállam jogszabályai szerint elismerhetők.
Ha az így megszerzett időszakokat figyelembe véve az érintett személy nem elégíti ki az ezen 
ellátások igénybevételéhez előírt feltételeket, ezeket az időszakokat az általános biztosítási 
rendszer vagy annak hiányában, adott esetben, a fizikai dolgozókra vagy a szellemi 
munkavállalókra vonatkozó rendszer szerint kell figyelembe venni.”

A közösségi jogalkotó az 1606/98. rendelet 6. preambulumbekezdésében a következőképp 
magyarázza ezt a sajátosságot:

„Szükséges néhány tagállam köztisztviselőkre vonatkozó egyes különleges nyugdíjrendszerei 
egyedi jellemzőinek, különösen egyes tagállamokban a különleges rendszerek és az általános 
rendszer közötti koordináció hiányának, más tagállamokban a különleges rendszerek és az 
általános rendszer közötti különleges koordinációs rendszerek meglétének, illetve az ilyen 
rendszerek korlátozott alkalmazási körének és azok sajátos költségvetési és díjazási 
rendszereinek, például a hosszú szolgálati időhöz közvetlenül kapcsolódó jogosultságnak a 
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figyelembevétele”.

Ebből következik, hogy a különleges tisztviselői nyugdíj megítélése esetében a közösségi jog 
lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy kizárólag egy másik tagállamban a tisztviselők 
különleges rendszerében eltöltött időt vegye figyelembe. Nem ez a helyzet a petíció 
benyújtója esetében, akire Franciaországban az általános társadalombiztosítási rendszer 
vonatkozott.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a polgár elveszti társadalombiztosítási jogosultságait. Ebben 
az esetben az 1408/71. rendelet 51a. cikke úgy rendelkezik, hogy az egy adott tagállamban 
eltöltött időszakokat figyelembe kell venni az általános rendszerben.

Következtetés

A fentiek figyelembevételével, és mivel a portugál hatóságok tiszteletben tartották a 
közösségi jogot, a Bizottság nem avatkozhat közbe a petíció benyújtója érdekében.

5. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A petíció benyújtója Franciaországban dolgozott, ahol az általános társadalombiztosítási 
rendszer vonatkozott rá. Dolgozott azonban Portugáliában is, ahol kérte, hogy a portugál 
jogszabályok alapján részesüljön a köztisztviselők különnyugdíjában. Amint a Bizottság által 
az EP-nek adott első közleményből kiderül, a petíció benyújtójának levele nem nyújtott elég 
pontos információt annak megítéléséhez, hogy az eset kapcsán a társadalombiztosítási 
rendszerek összehangolására vonatkozó közösségi szabályok betartásának elmulasztásáról 
van-e szó. A Bizottság szervei felvették a kapcsolatot a portugál hatóságokkal, hogy részletes 
tájékoztatást kérjenek tőlük.

A hatóságok azt a választ adták, hogy a petíció benyújtója esetében helyesen alkalmazták a 
közösségi jogot, azaz az 1408/71. rendelet 51a. cikkét. 

A Bizottság nem állapította meg a közösségi jog megsértését. A köztisztviselőkre vonatkozó 
különleges rendszerekkel kapcsolatban az 1408/71. rendelet 51a. cikke a következőképpen 
rendelkezik: 

„A köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszerbe tartozó személyek

- A 44. cikk, a 45. cikk (1), (5) és (6) bekezdése, valamint a 46–51. cikk rendelkezései 
hasonlóan alkalmazandók a köztisztviselők különleges rendszerébe tartozó személyekre.

- Ugyanakkor, ha egy tagállam jogszabályai a köztisztviselőkre vonatkozó különleges 
rendszer szerinti ellátásokra való jogosultság megszerzését, megszüntetését, fenntartását vagy 
feléledését attól teszik függővé, hogy az összes biztosítási időt abban a tagállamban egy vagy 
több, köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszerben szerezzék meg, vagy az időszakok 
azon tagállam jogszabályai szerint ezzel egyenértékű időszakok legyenek, csak azok az 
időszakok vehetők figyelembe, amelyek azon tagállam jogszabályai szerint elismerhetők.

Ha az így megszerzett időszakokat figyelembe véve az érintett személy nem elégíti ki az ezen 
ellátások igénybevételéhez előírt feltételeket, ezeket az időszakokat az általános biztosítási 
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rendszer vagy annak hiányában, adott esetben, a fizikai dolgozókra vagy a szellemi 
munkavállalókra vonatkozó rendszer szerint kell figyelembe venni.”

A közösségi jogalkotó az 1606/98. rendelet 6. preambulumbekezdésében a következőképp 
magyarázza ezt a sajátosságot:

„Szükséges néhány tagállam köztisztviselőkre vonatkozó egyes különleges nyugdíjrendszerei 
egyedi jellemzőinek, különösen egyes tagállamokban a különleges rendszerek és az általános 
rendszer közötti koordináció hiányának, más tagállamokban a különleges rendszerek és az 
általános rendszer közötti különleges koordinációs rendszerek meglétének, illetve az ilyen 
rendszerek korlátozott alkalmazási körének és azok sajátos költségvetési és díjazási 
rendszereinek, például a hosszú szolgálati időhöz közvetlenül kapcsolódó jogosultságnak a 
figyelembevétele”.

Ebből következik, hogy a különleges tisztviselői nyugdíj megítélése esetében a közösségi jog 
lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy kizárólag egy másik tagállamban a tisztviselők 
különleges rendszerében eltöltött időt vegye figyelembe. Nem ez a helyzet a petíció 
benyújtója esetében, akire Franciaországban az általános társadalombiztosítási rendszer 
vonatkozott.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az állampolgár elveszíti társadalombiztosítási jogosultságait. 
Ebben az esetben az 1408/71. rendelet 51a. cikke úgy rendelkezik, hogy az egy adott 
tagállamban eltöltött időszakokat figyelembe kell venni az általános rendszer alapján 
járó szolgáltatások megadásához.

Következtetés

A fentiek figyelembevételével, és mivel a portugál hatóságok betartották a közösségi jogot, a 
Bizottság nem avatkozhat közbe a petíció benyújtója érdekében.
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