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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A.H., német állampolgár által benyújtott 1235/2009. számú petíció a lányának 
iskoláztatásával kapcsolatos dologi költségek megfizetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a Lotaringia és a Saar-vidék közötti határ francia oldalán rendelkezik 
lakóhellyel, de Németországban köteles adót fizetni, ahol lánya egy német állami iskolába jár. 
A petíció benyújtója kifogásolja a német oktatási hatóságoknak azt a követelését, hogy mivel 
Franciaországban rendelkezik lakóhellyel, évi 700 eurót fizessen az oktatáshoz kapcsolódó 
dologi költségek („Schulsachkostenbeitrag”) fedezése érdekében, és mivel véleménye szerint 
ez a helyzet ellentmond az Európai Unió szabad mozgásra vonatkozó rendelkezéseinek, az 
Európai Parlament intézkedését kéri. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. december 8. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A Bizottság szolgálatai jelenleg általános információkkal tudnak szolgálni. 

Az EUMSz. 45. cikke, valamint az 1612/68/EGK rendelet 7. cikke értelmében a migráns 
munkavállalókat a foglakoztatás, valamint a munkafeltételek és kedvezmények tekintetében a 
fogadó ország állampolgáraival azonos elbánásban kell részesíteni. Az a határ menti ingázó, 
aki megtartotta származási országában fennálló munkaviszonyát, lakóhelyét pedig egy másik 
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tagállamba helyezte át, hivatkozhat az EUMSz. 45. cikke, valamint a munkavállalók 
Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK rendelet szerinti „migráns 
munkavállalói” jogállásra.1

Az 1612/68/EGK rendelet 7. cikkének (2) bekezdése értelmében a migráns munkavállaló „a 
hazai munkavállalókkal azonos szociális és adókedvezményeket élvez”.

A szociális kedvezmény tág fogalom, amelybe a migráns munkavállaló számára biztosított 
pénzbeli juttatások2 és nem pénzbeli kedvezmények3 egyaránt beletartozhatnak. 
Következésképpen a Bizottság szolgálatai szerint annak kérdése, hogy egy migráns 
munkavállaló gyermeke ingyen járhat-e iskolába a munkahelye szerinti országban, vagy 
oktatásáért bizonyos költségeket kell vállalnia, a migráns munkavállaló számára biztosított, a 
7. cikk (2) bekezdése értelmében vett szociális kedvezmény kérdéséhez kapcsolódik.

Mivel a petíció nem nyújt részletes tájékoztatást mindenekelőtt az illetékes oktatási 
hatóságokról, az alkalmazandó szabályokról, valamint a Németországban foglalkoztatott és 
ott élő szülők gyermekeinek helyzetéről, a Bizottság szolgálatai a továbbiakban felveszik a 
kapcsolatot a petíció benyújtójával annak érdekében, hogy kiegészítő információkra tegyenek 
szert. 

A részletes tájékoztatás kiértékelését követően a Bizottság döntést hoz a további lépésekről. A 
Bizottság a lehető leghamarabb tájékoztatja majd a Petíciós Bizottságot. 

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

Mivel a petíció nem tartalmazott részletes információkat (mindenekelőtt az illetékes oktatási 
hatóságokra, az alkalmazandó szabályokra, valamint a Németországban foglalkoztatott és ott 
élő szülők gyermekeinek helyzetére vonatkozóan), a Bizottság 2010. február 4-i levelében 
további tájékoztatást kért a petíció benyújtójától. A Bizottság 2010. április 27-én emlékeztető 
levelet küldött a petíció benyújtójának. 

Mivel a petíció benyújtója nem válaszolt, a Bizottság nem tudja részleteiben megvizsgálni a 
petíciót. 

                                               
1 Lásd a C-212/05. sz. Hartmann-ügyet
2 Pl. létfenntartási támogatás (a C- 249/83. sz. Hoeckx-ügy), gyermeknevelési támogatás (a C-85/96. sz. 
Martinez Sala-ügy), tanulmányi juttatások (a C-39/86.sz. Lair-ügy, C- 197/86. sz. Brown-ügy), szülési hitelek (a 
C- 65/81. sz. Reina-ügy).
3 Pl. az arra vonatkozó követelmény, hogy a bírósági eljárásoknak egy meghatározott nyelven kell 
folyniuk (a C-137/84. sz. Mutsch-ügy), valamint annak lehetősége, hogy a migráns munkavállaló élettársa 
számára engedélyt szerezzen ahhoz, hogy vele lakhasson (a C-59/85. sz. Reed-ügy).


