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Tárgy: Hartmut Hofmeister, német állampolgár által benyújtott 0184/2010. számú 
petíció a közös egészségbiztosítási rendszer (JSIS) keretében érvényes 
egészségbiztosításának nyugdíjazását követően történő fenntartásáról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – aki 1989 és 2006 között egyéni szakértőként, 2006 és 2009 között 
pedig szerződéses alkalmazottként dolgozott az Európai Bizottságnál – az Európai Parlament 
segítségét kéri annak érdekében, hogy a közös egészségbiztosítási rendszer (JSIS) hatálya 
2010 februárjában esedékes nyugdíjazását követően is kiterjedjen rá. A petíció benyújtója 
kifejti, hogy megpróbált biztosítást kötni a német BEK (Barmer Ersatzkasse) 
biztosítótársaságnál – amely 1989 előtt biztosítójaként szolgált –, azonban kérését 
elutasították, mivel a JSIS magánbiztosításnak minősül. A petíció benyújtója ismerteti, hogy a 
PMO 2008. évi nyugdíjazási útmutatója szerint egy európai bizottsági szerződéses 
alkalmazottra kiterjedhet a JSIS hatálya, amennyiben három évet ledolgozott, míg a Bizottság 
személyzeti szabályzata kimondja, hogy egy szerződéses alkalmazottnak több mint három 
évet kell munkaviszonyban töltenie. A petíció benyújtója saját bevallása szerint elhitte a PMO 
útmutatójában foglaltakat, és nem kérelmezte a Bizottsággal létrejött szerződésének 
meghosszabbítását. Igazságtalannak tartja az ennek nyomán előállt helyzetet, miszerint 
kénytelen magánbiztosítást kötni mintegy havi 400 EUR összegben, miközben nyugdíja 
900 EUR. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. június 9. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A Bizottság elismeri, hogy a nyugdíjazási útmutatóban szereplő információ nem elég pontos. 
Az esetleges félreértések kiigazítása érdekében jelenleg zajlik az említett útmutató 
felülvizsgálata.

A Bizottság arra is fel szeretné hívni a figyelmet, hogy minden jogvita esetében a személyzeti 
szabályzat élvez elsőbbséget a belső dokumentumok felett, amelyek célja, hogy nem kötelező 
erejű információval szolgáljanak. A nyugdíjazási útmutatóban ez az alábbi mondat 
formájában egyértelműen szerepel: „Jogvita esetén a kizárólagos hiteles szöveg az Európai 
Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, valamint az Európai Közösségek egyéb 
alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.”

Ezenfelül figyelembe kell venni, hogy maga a petíció benyújtója jelzi, hogy tisztában volt a 
személyzeti szabályzat ilyen esetre vonatkozó előírásaival.

Végezetül pedig a petíció benyújtója kifejti, hogy nem kérte szerződésének 
meghosszabbítását, mivel meg volt győződve arról, hogy nyugdíjazásakor a hároméves 
szerződés által jogosulttá vált a JSIS ellátásaira. Valójában fel kell hívni a figyelmet arra, 
hogy nem kínálták fel számára szerződésének meghosszabbítását, mivel nem teljesítette 
eredményesen a CAST RELEX vizsgáját, ami előfeltétele volt az ilyen meghosszabbításnak. 
A petíció benyújtójának érvei ezért ebben az összefüggésben értelmetlenek.

A Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy a petíció benyújtójának esete nem egyedülálló. Az 
Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (CEOS) 95. 
cikke előírja, hogy az alkalmazottnak három évnél hosszabb ideig kellett szerződéses 
megbízotti szerződéssel vagy más, olyan típusú szerződéssel dolgoznia, amely előirányozza a 
JSIS kötelező hatályát. Így az egyéni szakértőként eltöltött tizenhét évét e célra nem veszik 
figyelembe. 

Következtetések

Ezeket a tényezőket figyelembe véve, valamint a CEOS 95. cikkével összhangban az adott 
körülmények között nincs lehetőség a JSIS hatályának kiterjesztésére. A petíció benyújtója a 
nyugdíjazásakor igazolást kapott, amely megerősíti, hogy a JSIS nem tartozik sem az állami 
egészségbiztosítási rendszerek, sem pedig a magán egészségbiztosítók közé, hanem a kötelező 
biztosítási jogviszony a szóban forgó személy Európai Bizottsággal kötött szerződésének 
időtartama alatt állt fenn. Az igazolásnak lehetővé kell tennie, hogy az illetőt a körülményeket 
ismerő nemzeti egészségbiztosítási hatóság befogadja.


