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Tárgy: Az Efthimia Dilpizoglou, holland állampolgár által benyújtott, 0375/2006 
sz. petíció szakmai gyakorlata Franciaországban történő folytatása 
engedélyezésének megtagadásáról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója bölcsészdiplomával rendelkezik és jelenleg munkanélküli. Részt vesz 
egy álláskereső programban, amelynek részeként már két éve sikertelenül keres szakmai 
gyakorlati lehetőséget Hollandiában. Nemrégiben felajánlottak neki egy gyakornoki állást 
Franciaországban, de az álláskereső programért felelős holland hatóságok elutasítják ennek 
elfogadását, mivel a külföldi tartózkodást szabadságnak tekintik. A petíció benyújtója – utalva 
a tanulók és a munkavállalók szabad mozgásának európai uniós elvére – felkéri az Európai 
Parlamentet annak kivizsgálására, hogy a holland hatóságok azon döntése, hogy elutasítják 
szakmai gyakorlatának Franciaországban történő folytatása iránti kérelmét, milyen mértékben 
egyeztethető össze a vonatkozó európai uniós jogszabályokkal. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. szeptember 22. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. január 25.

Háttér/A tények összegzése/Előzmények 
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A petíció benyújtója holland állampolgár, aki bölcsészdiplomát szerzett és jelenleg
munkanélküli. Részt vesz az Amszterdami Foglalkoztatási és Jövedelmi Szolgálat (Dienst 
Werk en Inkomen: „DWI”) által szervezett, a munka világába való újbóli beilleszkedést segítő 
programban. E program részeként a petíció benyújtójának három hónapos szakmai 
gyakorlaton kell részt vennie, amelyet a jelek szerint a gyakornok, az újbóli beilleszkedést 
segítő ügynökség és a DWI közötti szerződéses megállapodás szabályoz. Miután a petíció 
benyújtója Hollandiában sikertelenül keresett ilyen szakmai gyakorlatot, nemrég 
Franciaországban, egy magániskolában talált erre lehetőséget. A holland hatóságok azonban 
elutasították a franciaországi szakmai gyakorlat elfogadását a munkába való újbóli 
beilleszkedést segítő program céljára, és úgy tekintették, hogy a külföldön töltött három 
hónap meghaladja a petíció benyújtóját megillető szabadság maximális időtartamát. 

A panasz
A petíció benyújtója úgy véli, hogy a holland hatóságok elutasító döntése – amelynek 
eredményeként nem tud Franciaországba utazni – nem egyeztethető össze a személyek és 
munkavállalók szabad mozgásának elveivel, és nem veszi figyelembe az őt uniós polgárként 
megillető jogokat. 

A Bizottság észrevételei a petíció érveivel kapcsolatban
Az EK-Szerződés 29. cikke és az 1612/68/EGK rendelet szerint – amelyek a munkavállalók 
szabad mozgásáról rendelkeznek – az EU állampolgárainak joguk van egy másik EU-
tagállamban munkát vállalni. Az Európai Bíróság joggyakorlata által meghatározottak szerint 
a foglalkoztatási viszony elengedhetetlen feltétele az, hogy a személy valós és tényleges 
tevékenységeket végezzen egy másik személy hasznára és annak irányítása alatt, amelyért 
cserébe díjazást kap. 
A benyújtott információk alapján nem egyértelmű, pontosan melyek a munkába való újbóli 
beilleszkedést segítő program feltételei, és az e program keretében folytatott szakmai 
gyakorlat az EK-Szerződés 39. cikke alapján foglalkoztatásnak tekinthető-e. 
Ezért annak megállapítása érdekében, hogy a munkába való újbóli beilleszkedést segítő 
programra vonatkozó szabályok összeegyeztethetők-e a közösségi joggal, a Bizottságnak 
részletesebb információra van szüksége az üggyel, és különösen annak okával kapcsolatban,
hogy miért tekintik szabadságnak a holland hatóságok a franciaországi szakmai gyakorlatot. 
A petíció benyújtójának azonban tudnia kell, hogy a szabadság maximális hosszának 
megállapítása a munkába való újbóli beilleszkedést segítő program keretében önmagában nem 
jelenti az EK-jog megsértését. 

Következtetések
A fentieket figyelembe véve a Bizottság ebben a szakaszban nem tud végleges álláspontra 
helyezkedni az ügyben. A Bizottság fel fogja venni a kapcsolatot a petíció benyújtójával, 
hogy részletesebb tájékoztatást kapjon.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. szeptember 1.

A petíció alapján felmerülő fő kérdés az, hogy a WWB (holland munkaügyi és szociális 
támogatási törvény) szerinti ellátásra való jogosultsághoz kapcsolódó, ideiglenes külföldi 
tartózkodásra korlátozott lehetőséget biztosító, lakóhelyre vonatkozó feltétel alkalmazható-e a 
petíció benyújtójának helyzetében lévő személyre.
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A WWB szerint kifizetett juttatások olyan személyeknek járnak, akik nem rendelkeznek 
elegendő anyagi forrással ahhoz, hogy a szükséges életfeltételeket megteremtsék, és akik más 
juttatásra vagy szociális biztonsági ellátásra (például rokkantsági ellátásra vagy munkanélküli 
ellátásra) nem jogosultak. A juttatást rászorultság ellenőrzése alapján nyújtják, és az érintett 
személy egyéni szükségletein alapul, minden vonatkozó körülményt figyelembe véve. A 
juttatás kifizetése a kedvezményezettre vonatkozó követelményekhez van kötve, mint például 
az illető aktív részvétele a munkaerő-piaci visszailleszkedését célzó rehabilitációs 
programban.  

Az első megválaszolandó kérdés az, hogy a szóban forgó szociális ellátás a nemzeti szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló 1408/71/EGK rendelet értelmében szociális 
biztonsági ellátásnak minősül-e, és az ellátás köthető-e ahhoz a követelményhez, hogy az 
illető lakóhelye az adott tagállamban legyen. 

A Bizottság szolgálatai felvették a kapcsolatot a holland hatóságokkal, hogy részletesebb 
információkat kérjenek az említett ellátás jellegével kapcsolatban . A holland hatóságoktól 
kapott tájékoztatás alapján, valamint figyelembe véve a Bíróság ítélkezési gyakorlatát, a 
Bizottság szolgálatainak álláspontja az, hogy a szóban forgó ellátás nem minősül az 
1408/71/EGK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó szociális biztonsági ellátásnak. 

A rendelet a 4. cikk (1) bekezdésében felsorolt szociális biztonsági ellátások valamennyi 
ágára vonatkozik, amelyek közös jellemzője, hogy azokat a személyes szükségletek 
mindennemű egyéni és mérlegelő értékelése nélkül nyújtják. A rendelet nem alkalmazandó a 
szociális és orvosi segítségnyújtásra. 

A szóban forgó ellátást azonban a Hollandiában jogszerűen lakóhellyel rendelkező minden 
olyan személy igénybe veheti, aki nem rendelkezik megfelelő megélhetéssel. A nemzeti 
jogszabály tehát a szükségletet az alkalmazásának egyik alapvető kritériumává teszi. 
Ezenfelül a szociális segítségnyújtásról szóló holland törvény semmilyen formában nem utal a 
munkaviszonyban töltött időszakokra, a meghatározott kockázatra kiterjedő, bármely szociális 
biztonsági rendszerbe történő járulékfizetésre vagy ilyenhez való csatlakozásra, ami 
jelezhetné, hogy a kérdéses ellátás szociális biztonsági ellátás lenne.

Ezek után felmerül a kérdés, hogy az a tény, hogy a szóban forgó ellátást ahhoz a 
követelményhez köthetik, hogy az illető személy az adott tagállamban lakjon, tekinthető-e a 
munkavállalók szabad mozgásának akadályaként, amit egyébként a Szerződés 39. cikke tilt.

Az Európai Bíróság több alkalommal úgy határozott1, hogy a munkavállalók szabad 
mozgására vonatkozó, Szerződésben foglalt rendelkezések célja, hogy a Közösség egész 
területén megkönnyítsék a Közösség polgárai számára mindenfajta foglalkozási tevékenység 
folytatását, és eleve kizárják azokat az intézkedéseket, amelyek a Közösség polgárait 
hátrányos helyzetbe hoznák akkor, amikor egy másik tagállam területén kívánnak gazdasági 
tevékenységet folytatni. 
                                               
1 Lásd különösen a Bíróság alábbi ügyekben hozott ítéleteit: C-415/93. számú Bosman-ügy 
[1995] EBHT I-4921, C-109/04. számú Kranemann-ügy [2005] EBHT I-2421, valamint a 
Bíróság által a C-208/05. számú ITC- ügyben 2007. január 11-én hozott ítélet.
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A jelenlegi esetben azonban a petíció benyújtója fizetés nélküli szakmai gyakorlatra kívánt 
menni Franciaországba. A korábban leírtak értelmében az Európai Bíróság ítélkezési 
gyakorlata által meghatározottak szerint az EK-Szerződés 39. cikkének hatálya alá tartozó 
munkaviszony elengedhetetlen feltétele az, hogy a személy valós és tényleges 
tevékenységeket végezzen egy másik személy hasznára és annak irányítása alatt, amelyért 
cserébe díjazást kap. Azt a képzést tehát, amely semmiféle díjazást nem irányoz elő, a fenti 
fogalommeghatározás szerint nem lehet munkaviszonynak tekinteni. 

Következésképpen a Bizottság szolgálatai úgy vélik, hogy az a tény, hogy a WWB értelmében 
nyújtott ellátást ahhoz a követelményhez kötik, hogy az illető az adott tagállamban lakjon, 
nem lehet a munkavállalók szabad mozgásának a 39. cikk által tiltott akadályaként tekinteni.

Igaz, hogy a petíció benyújtójának potenciális munkáltatója jelezte, hogy a szakmai gyakorlat 
után esetleg állást ajánlanak a számára. Mindazonáltal a holland jogszabály szerinti 
kötelezettségek és a franciaországi foglalkoztatás e pusztán elméleti kilátása közötti kapcsolat 
túl közvetett és bizonytalan ahhoz (lásd a Bíróság C-190/98. számú Graf-ügyben hozott 
ítéletét), hogy a munkavállalók szabad mozgásának lehetséges akadálya megállapítható 
legyen.

Ami azt a kérdést illeti, hogy összeegyeztető-e az EK-Szerződés 18. cikkével az, hogy a 
WWB szerinti ellátás nyújtását a lakóhelyre vonatkozó követelményhez kötik, a holland 
jogszabály bizonyos kedvezményezetteket – mint a petíció benyújtója – hátrányos helyzetbe 
hozhat, pusztán azért, mert éltek azzal a jogukkal, hogy szabadon egy másik tagállamba 
költözzenek és ott lakjanak, és ebben a tagállamban szakmai gyakorlati lehetőséget találtak.

Amint azt a Bíróság ítélkezési gyakorlata1 megerősíti, a Szerződés által a szabad mozgással 
kapcsolatban kínált lehetőségek nem érvényesülhetnek teljes mértékben, ha az ezek 
gyakorlását büntető jogszabályokkal vissza lehet tartani az EU polgárait e lehetőségek 
igénybevételétől. 

A mozgás alapvető szabadságának korlátozása azonban indokolt lehet (és következésképpen a 
közösségi joggal összhangban állhat), ha az az érintett személy állampolgárságától független, 
objektív, közérdekű szempontokon alapul, és arányos a nemzeti rendelkezések jogszerű 
célkitűzésével.

A WWB szerinti juttatást a kedvezményezettek állampolgárságától függetlenül nyújtják, és 
hozzáférést biztosít számukra a munkába való visszailleszkedést szolgáló programhoz, 
amelynek célja, hogy segítse visszatérésüket a foglalkoztatási piacra. Ilyen keretek között 
jogszerű, ha a holland jogszabály biztosítani kívánja azt, hogy valós kapcsolat legyen az adott 
juttatást kérelmező személy és a holland munkaerőpiac között.

Következtetés

                                               
1 Lásd többek között a Bíróság által a C-224/98. számú D'Hoop-ügyben 2002. július 11-
én hozott ítéletet (EBHT 2002, I-6191. o.), valamint a C-224/02. számú Pusa-ügyben 2004. 
április 29-én hozott ítéletet (EBHT 2004, I-5763. o.).
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A fenti megállapítások fényében a Bizottság úgy ítéli meg, hogy annak ténye, hogy a holland 
hatóságok megtagadták a petíció benyújtójától azt a jogot, hogy a holland munkaerő-piaci 
visszailleszkedést célzó program keretében egy másik tagállamban végezzen szakmai 
gyakorlatot, a jelek szerint nem sérti a személyek szabad mozgásának elvét. 


