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Tárgy: A.L.C., spanyol állampolgár által benyújtott 0081/2009. számú petíció az EU-
ban a munkavállalók mobilitásáról és a nyugdíjjogosultságról

1. A petíció összefoglalása

 A petíció benyújtója kifogásolja, hogy azok a munkavállalók, akik életük során különböző
uniós országokban dolgoztak, nehézségekkel néznek szembe, ha meg akarják kapni a 
különböző országokban ledolgozott összes év után járó nyugdíjösszeget.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. május 12. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.

A petíció

A petíció benyújtója – aki spanyol állampolgár – általános panaszként említi, hogy azok a 
magánszemélyek, akik több tagállamban dolgoztak, a kapott öregségi nyugdíj összegét 
tekintve hátrányos helyzetben vannak. Külön megemlíti annak tényét, hogy egyes tagállamok 
a teljes nyugdíjra való jogosultságot a hozzájárulások több mint 30 éven át történő 
befizetésének feltételéhez kötik. A petíció benyújtója azt állítja, hogy egy olyan 
magánszemély számára, aki két vagy több tagállamban dolgozott, lehetetlen, hogy 
megfeleljen a teljes öregségi nyugdíjjogosultság feltételeinek.  
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A Bizottság megjegyzései

A szociális biztonság terén hatályos közösségi rendelkezések a szociális biztonsági rendszerek 
koordinálását, nem pedig harmonizálását írják elő. Ez azt jelenti, hogy minden tagállam 
szabadon határozhatja meg nemzeti szociális biztonsági rendszerének részleteit, különösen az 
arra vonatkozó részleteket, hogy jogszabályai alapján ki lehet biztosított, milyen feltételek 
mellett milyen ellátásokat nyújtanak, valamint mennyi hozzájárulást kell fizetni.  Az uniós 
jog, különösen az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet azonban közös szabályokat és 
elveket állapít meg, amelyeket a nemzeti jogszabályok alkalmazásakor tiszteletben kell 
tartani.  E szabályok célja annak biztosítása, hogy a különböző nemzeti jogszabályok 
alkalmazása ne érintse hátrányosan azon személyeket, akik élnek az Európai Unión belüli 
szabad mozgáshoz való jogukkal.  

Ami az öregségi nyugdíjjogosultságokat illeti, az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet 
részletes szabályokat állapít meg a kötelező öregségi nyugdíjak kiszámítása tekintetében arra 
az esetre, ha egy személy több EGT-tagállamban (és Svájcban) dolgozott. Ezeket a 
szabályokat külön azért alakították ki, hogy védelmet biztosítsanak azok számára, akik a 
tagállamok között mozognak, és költözéseik során különböző helyeken halmoznak fel 
szociális biztonsági hozzájárulásokat. Különösképpen, a szabályok biztosítják, hogy ha egy 
biztosítási idő nem elegendő a jogosultsági idő teljesítéséhez, amelyet egy tagállam 
jogszabályai a nyugdíjjogosultság megszerzéséhez előírhatnak, a másik országokban teljesített 
biztosítási időket is figyelembe kell venni (az összesítés elve szerint).  

Így amennyiben egy személy 10 éven át A. tagállamban dolgozott és volt biztosított, 5 éven át 
B. tagállamban, majd 25 éven át C. tagállamban, az A. tagállamnak először azt kell saját 
nemzeti jogszabályával összhangban kiszámítania, hogy 40 év biztosítási idővel ez a személy 
milyen összegű nyugdíjra lenne jogosult. E számítás eredménye egy „elméleti összeg”. Az A. 
tagállam ezután kiszámítja a tényleges összeget, amelyet a személynek fizetni fog, mégpedig 
úgy, hogy kiszámítja az elméleti összeg A. államban tényegesen teljesített biztosítási időnek 
megfelelő arányos részét (ebben az esetben 10/40). A B. és a C. tagállam szintén kiszámítják 
az elméleti összeget és az adott helyen való munkavégzés szerint a személynek fizetendő 
részarányos nyugdíjat.

A végeredmény az, hogy az a személy, aki több tagállamban dolgozott, mindegyik tagállamtól 
részesül öregségi nyugdíjban; mindegyik tagállam kifizeti az adott helyen teljesített biztosítási 
időnek megfelelő nemzeti nyugdíjat.  

A rendeletek azt is előírják, hogy az öregségi nyugdíjat ott kell kifizetni, ahol az EGT (és 
Svájc) területén az egykori migráns munkavállaló lakik vagy tartózkodik, levonás, változtatás 
és felfüggesztés nélkül.
  
A 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet helyébe 2010. március 1-jétől minden 
valószínűség szerint egy új rendelet (883/04/EK) és egy új végrehajtási rendelet lép. Ezek a 
szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló új rendeletek nem fognak változtatni a 
különböző tagállamok között mozgó munkavállalók nyugdíjának kiszámítási módszerein.

Következtetések
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A Bizottság szolgálatai úgy gondolják, hogy a tagállamok között mozgó munkavállalók 
állami öregségi nyugdíjának kiszámítását illetően az 1408/71/EGK rendelet és az 
574/72/EGK rendelet már orvosolja azokat a problémákat, amelyeket a petíció benyújtója 
kifogásol.
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