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Tárgy: G. H., német állampolgár által benyújtott 1679/2008. számú petíció a segély 
folyósítása mellett történő külföldi munkakeresésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy Németországban az ALG I és ALG II nevű juttatásban 
részesülőknek nincsen lehetőségük arra, hogy a segély megtartásával keressenek külföldi 
munkát. A petíció benyújtója szerint találna munkát Spanyolországban. Azt állítja, hogy a 
német munkaügyi hivatal nem nyújt számára segítséget.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. november 20.

A petíció benyújtója Németországban tartózkodik, és Németországtól munkanélküli 
juttatásban részesül. Gyakorlati képzésben kívánt részesülni Mallorcán (Spanyolország), 
amelyhez a német illetékes munkaügyi intézménytől kért segítséget.

A petíció benyújtójának panasza az, hogy a német munkaügyi hivatal nem segíti az embereket 
a külföldi munkakeresésben.

A társadalombiztosítás területén meglévő közösségi rendelkezések a társadalombiztosítási 
rendszereket koordinálását, és nem harmonizációját írják elő. Ez azt jelenti, hogy minden 
egyes tagállam szabadon határozhatja meg saját társadalombiztosítási rendszerének részleteit, 
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ideértve a nyújtott ellátásokat, a jogosultság feltételeit, az ellátás kiszámítását és a fizetendő
járulékok mértékét. A közösségi rendelkezések – különösen az 1408/71/EGK rendelet1 –
közös szabályokat és elveket állapítanak meg, amelyeket a nemzeti jog alkalmazásakor 
minden nemzeti hatóságnak be kell tartania. E szabályok biztosítják, hogy az egyes nemzeti 
jogszabályok alkalmazása során ne sérüljön az egyenlő bánásmód és a 
megkülönböztetésmentesség elve. Ezzel biztosítható, hogy az egyes nemzeti jogszabályok 
alkalmazása ne érintse hátrányosan az Európai Unión belül a szabad mozgáshoz való jogukat 
gyakorló személyeket. 

A Bizottság kérelmét követően a migráns munkavállalók szociális biztonságáért felelős 
igazgatási bizottság német tagja megvizsgálta az ügyet, és a következőkre jutott:
Az illetékes német munkaügyi intézmény 2008. április 23-án tájékoztatta a petíció benyújtóját 
a külföldi munkakeresés során nyújtható lehetséges támogatásról. A petíció benyújtójának 
nyújtott tájékoztatás kiterjedt különösen a költözési költségekhez és a képzéshez nyújtható 
támogatási lehetőségére is. Ez a támogatás az SGB II. 16. cikkén alapul, az SGB akkori III. 
48. cikkével és 54. cikkének (6) bekezdésével együttesen (a szociális törvény II. és III. 
könyve).

A támogatás nyújtásáról való döntés azon illetékes hatóság hatáskörébe tartozik, amely 
ellenőrzi, hogy ez a segítség szükséges-e a munkába álláshoz. 
A német munkaügyi intézménytől kapott tájékoztatás szerint a petíció benyújtójának nyújtott 
tanácsadás teljes és megfelelő volt. Megjegyzendő, hogy az ilyen támogatások megítélésére 
vonatkozó követelmények helyes alkalmazása a nemzeti jog hatálya alá tartozik, ezért azt a 
Bizottság szolgálatai nem vizsgálhatják. 

A közösségi jogi rendelkezéseket illetően nincs arra utaló jel, hogy a német szabályok 
alkalmazása során közvetett módon megkülönböztetés történt. 
A petíció benyújtója ráadásul nem emelt panaszt a 1408/71/EGK rendelet 69. cikkének 
esetleges megsértése miatt, amely cikk bizonyos feltételek mellett lehetővé teszi a 
munkanélküli juttatás legfeljebb három hónapig történő visszatartását. A kapott 
tájékoztatásból következően ez a cikk nem játszik szerepet az ügyben, mivel a petíció 
benyújtója az ALG II („Arbeitslosengeld II”) nevű juttatásban részesül. Ez a juttatás az 
1408/71/EGK rendelet IIa. mellékletének E. NÉMETORSZÁG pontja alatt szerepel, amely 
szerint:
„A megélhetési költségeket fedező ellátások az álláskeresőkre vonatkozó alapellátással 
összhangban, kivéve, ha ezen ellátások tekintetében teljesülnek azok a követelmények, 
amelyek a munkanélküli ellátás odaítélését követően (szociális biztonsági törvény II. kötet 24. 
cikk (1) bekezdés) feljogosítanak az ideiglenes kiegészítő ellátásra.”
E szövegrészből következően az álláskeresőkre vonatkozó alapellátással kapcsolatban járó 
ALG II juttatás általánosságban olyan egyedi, nem hozzájárulás alapú pénzbeli ellátásnak 
minősül, amely nem exportálható, így az kizárólag a tartózkodási hely szerinti országban 
folyósítható.

A petíció benyújtója 2009. május 6-án arról tájékoztatta a munkaügyi hivatalt, hogy 

                                               
1 A Tanács 1408/71/EGK rendelete (1971. június 14.) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen 

belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról, HL L 149., 1971.7.5., 2–50. o.
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időközben állást kapott egy német étteremben.

Következtetés

A Bizottság a társadalombiztosítási rendszerek koordinációja terén nem észlelte a közösségi 
jog bárminemű sérelmét.


