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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Bojan Navonik, szlovén állampolgár által benyújtott 0026/2009. számú 
petíció a munkanélküli ellátásával kapcsolatban Ausztriában felmerült 
problémáiról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szlovén állampolgár, Szlovéniában lakik, de 1991 óta Ausztriában 
dolgozik. A petíció benyújtója 2008-ban munkanélküli ellátásban részesült, mert a 
munkaadója nem tudott neki elegendő munkát biztosítani. A petíció benyújtója szerint 2008 
novemberében módosították az osztrák jogszabályokat, aminek következtében az Ausztriában 
állandó lakhellyel nem rendelkező, de ott dolgozó munkavállalók többé nem jogosultak 
munkanélküli ellátásra. A petíció benyújtója osztrák munkaviszonyban töltött évei alatt 
mindvégig osztrák adókat és járulékokat fizetett. A petíció benyújtója úgy érzi, hogy európai 
uniós állampolgárként nem részesül egyenlő bánásmódban. A petíció benyújtója továbbá azt 
állítja, hogy ha régi munkaadója újra munkát tudna adni neki, majd ezt követően ő 
megbetegedne, az osztrák munkavállalókkal szemben hátrányos helyzetbe kerülne, mert neki 
nem térítenék meg a betegsége miatt felmerülő költségeket. A petíció benyújtója annak 
kivizsgálására kéri az Európai Parlamentet, hogy az osztrák törvény rendelkezései 
összhangban állnak-e az idevágó európai jogszabályokkal.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. április 21. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.
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A petíció benyújtója, aki szlovén állampolgár és Szlovéniában él, 1991 óta Ausztriában
dolgozott. 2008 végén munkanélküli lett, és Ausztriában igényelt munkanélküli ellátást. 
Igényét azonban elutasították azzal az indokkal, hogy nem Ausztriában rendelkezik 
lakóhellyel. A petíció benyújtója panaszában kifejti, hogy a lakóhelyre vonatkozó kikötés 
alkalmazása megkülönböztetést jelent, és ellentétes a közösségi joggal. 
A Bizottság a petíció benyújtójától további tájékoztatást kapott a legutóbbi ausztriai 
foglalkoztatása idején fennálló helyzetéről. A rendelkezésre bocsátott információk alapján 
úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója ténylegesen Szlovéniában lakott, és innen ingázott 
naponta Ausztriába, a munkahelyére.

Ezért az 1408/71/EGK rendelet 1. cikkének b) pontja szerint „határ menti ingázónak” kell 
tekinteni. A 1408/71/EGK rendelet munkanélküliség esetére a 71. cikk (1) bekezdése a) 
pontja ii. alpontjában külön szabályt határoz meg a határ menti ingázókra nézve, amely 
kimondja, hogy „a teljes munkanélküli határ menti ingázó a lakóhelye szerinti tagállam 
jogszabályai rendelkezéseinek megfelelően részesül ellátásban, mintha legutolsó 
munkaviszonya alatt ezen állam jogszabályainak hatálya alá tartozott volna; ezeket az 
ellátásokat a lakóhely szerinti intézmény nyújtja a saját költségén”.

Egy határ menti ingázónak ezért az 1408/71/EGK rendelet értelmében a lakóhelye szerinti 
államban kell munkanélküli ellátást igényelnie. Ez azt jelenti, hogy a petíció benyújtója csak 
Szlovéniában igényelhet munkanélküli ellátást, mintha a legutolsó munkaviszonya alatt a 
szlovén jogszabályok hatálya alá tartozott volna. Az osztrák intézmény ebben az esetben nem 
köteles munkanélküli ellátást biztosítani. A szlovén intézménynek viszont a petíció 
benyújtóját megillető munkanélküli ellátás kiszámításakor a legutolsó ausztriai 
foglalkoztatása idején ténylegesen kapott munkabérét kell alapul vennie.

Ezt a határ menti ingázókra vonatkozó különös rendszert az Európai Bíróság a 67/79. sz. 
Fellinger ügyben (EBHT 1980., 535. o.) és más ügyekben is megerősítette.

Hasonlóképpen, a munkanélküli határ menti ingázó betegségbiztosítási ellátásban is a 
lakóhelye szerinti tagállamtól részesül – e tekintetben lásd az 1408/71/EGK rendelet 25. 
cikkének (2) bekezdését.

Következtetés

A fentiek fényében úgy tűnik, a petíció benyújtójának esetében nem áll fenn a közösségi jog 
megsértése, mivel a szóban forgó szociális biztonsági ellátásokat a petíció benyújtója részére 
– az 1408/71/EGK rendeletnek megfelelően – a lakóhely szerinti államnak (Szlovéniának) 
kell biztosítania.


