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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Az Ulrike Büker, német állampolgár által benyújtott 1450/2009. számú petíció a 
más tagállamban lakóhellyel rendelkező, német tartásdíjra jogosultak számára a 
tartásdíjelőleg kifizetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának, aki Spanyolországban rendelkezik lakóhellyel, négy kiskorú 
gyermeke van három különböző férfitól, akik közül kettő Németországban él. A petíció 
benyújtója beszámol azokról a problémákról, amelyek a tartásdíjelőleg kifizetése iránti 
kérelmeivel kapcsolatban adódnak, mivel gyermekeinek Németországban élő édesapjai 
munkanélküliek (Hartz IV szociális ellátásban részesülnek). A német hatóságok arról 
tájékoztatták, hogy ezt az ellátást a lakóhelye szerinti országban kell kérelmeznie, jelen 
esetben Spanyolországban. Az ellátás (legfeljebb 100 euró havonta) kifizetése azonban a 
petíció benyújtója szerint hosszadalmas behajtási folyamattal jár együtt, és a kifizetés 
időtartama minden esetben 18 hónapra korlátozódik. A petíció benyújtója úgy érzi, hogy ő és 
gyermekei e helyzetből adódóan az Európai Unión belüli szabad mozgás elvének hiányos 
érvényesülése áldozataivá váltak, ezért az Európai Parlament intézkedését kéri.  

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 14. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. december 9.

A tartásdíjelőleg megtérítendő előleg, amely egy szülő saját gyermeke iránti, a családjogból 
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eredő törvényes tartási kötelezettségének elmulasztását hivatott ellensúlyozni.

A tartásdíjelőleg tárgyában három európai bírósági ítélet1 született. A Bíróság ezen ellátásokat 
az 1408/71/EGK rendelet 4. cikke (1) bekezdése h) pontjának értelmezése alapján családi 
ellátásoknak tekintette.

A petícióban ismertetett tények alapján elsődlegesen Spanyolország az illetékes tagállam a 
petíció benyújtója számára biztosított családi ellátások terén, mivel gyermekeivel ebben az 
országban dolgozik, és itt rendelkezik lakóhellyel.

Felmerül a kérdés, hogy Németország tekinthető-e a másodlagos illetékességgel rendelkező 
tagállamnak a szóban forgó gyermekek számára folyósítandó családi ellátások tekintetében, 
mivel édesapjuk Németországban rendelkezik lakóhellyel. 

Az 1408/71/EGK rendelet 2. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy e rendelet vonatkozik 
azokra a munkavállalókra vagy önálló vállalkozókra, akik egy vagy több tagállam 
jogszabályainak a hatálya alá tartoznak vagy tartoztak, illetve családtagjaikra.

A szóban forgó rendelkezésben szereplő „munkavállaló” és „önálló vállalkozó” fogalmát a 
rendelet 1. cikkének a) pontja határozza meg. Ezek mindazon személyeket jelölik, akik az 
említett 1. cikk a) pontjában foglalt kockázatokkal szemben az ott említett egyik szociális 
biztonsági rendszer keretében és azon rendelkezésben foglalt feltételek szerint biztosítottak.

A német közigazgatási bíróság határozatából kiderül, hogy az apa nem munkavállaló vagy 
egyéni vállalkozó, továbbá nem részesül munkanélküli ellátásokban. A megélhetési 
költségeket fedező ellátásokat az álláskeresőkre vonatkozó, kiegészítés nélküli alapellátásból 
kapja, amely az 1408/71/EGK rendelet 10a. cikkének értelmében – a rendelet IIa. 
mellékletének D. pontjával („NÉMETORSZÁG”) összefüggésben – különleges, nem 
járulékalapú ellátásnak minősül. Németországban az apa kizárólag egészségbiztosítással 
rendelkezik (természetbeni betegségi ellátások), amely a fent ismertetett különleges, nem 
járulékalapú ellátás kiegészítője. 

Ha az 1408/71/EGK rendelet III. címének 7. fejezetével összhangban a családi ellátásokat 
nyújtó illetékes intézmény német intézmény, akkor az 1408/71/EGK rendelet 1. cikke a) 
pontjának ii. alpontja értelmében, az I. melléklet D. („NÉMETORSZÁG”) pontjával 
összefüggésben:

a) „munkavállaló”, aki a munkanélküliség ellen kötelező biztosítás keretében biztosított, 
illetve aki e biztosítottság következtében betegségbiztosítási pénzbeli ellátásban vagy ahhoz 
hasonló egyéb ellátásban részesül, vagy az a köztisztviselő, aki köztisztviselői státusa 
következtében legalább olyan összegű illetményben részesül, amely összeg egy munkavállaló 
esetében kötelező munkanélküli biztosítás alkalmazását vonná maga után;

b) „önálló vállalkozó” az önálló vállalkozóként tevékenységet folytató személy, aki köteles:

- önálló vállalkozókra vonatkozó rendszerben öregségi nyugdíjbiztosításhoz csatlakozni vagy 

                                               
1 A C-85/99. sz. Vincent Offermanns és Esther Offermanns-ügy, a C-255/99. sz. Anna 
Humer-ügy és a C-302/02. sz. Nils Laurin Effing-ügy.



CM\851674HU.doc 3/3 PE454.587v01-00

HU

azzal kapcsolatos járulékot fizetni,

vagy
- kötelező nyugdíjbiztosítási keretében egy nyugdíjbiztosítási rendszerhez csatlakozni.

Így az a következtetés vonható le, hogy az apa a családi ellátások tekintetében nem tartozik az 
1408/71/EGK rendelet 2. cikkének hatálya alá („a rendelet személyi hatálya”), ezért nem 
Németország az illetékes tagállam a családi ellátások nyújtására.

A tartásdíjelőleg sajátos természetére tekintettel a jogalkotó1 úgy döntött, hogy ezeket az 
ellátásokat teljes mértékben kizárja a 2010. május 1-jétől alkalmazandó új koordinációs 
rendelet2 hatálya alól. A jogalkotó úgy vélte, hogy ezeket az előlegeket nem lehet családok 
javára szolgáló köztámogatásból nyújtott közvetlen ellátásnak tekinteni, és ezért a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálására vonatkozó uniós szabályokat az ilyen tartásdíjakra nem 
lehet alkalmazni. Ennek megfelelően az új koordinációs rendelet kifejezetten úgy rendelkezik, 
hogy a 883/2004/EK rendelet I. mellékletében felsorolt tartásdíj megelőlegezését kizárja a 
koordinációs rendelet hatálya alól. 
Következtetés

A petíció benyújtója Spanyolországban jogosult tartásdíjelőlegre, mivel ő maga és a 
gyermekei egyaránt ebben az államban rendelkeznek lakóhellyel, továbbá Spanyolország a 
foglalkoztatás helye szerinti állam. A Bizottság nem talált arra utaló jelet, hogy a német 
intézmények vagy bíróságok megsértették az uniós jogot. A petíció benyújtójának a spanyol 
nemzeti eljárást kell követnie, és spanyol tartásdíjelőleget kell kérnie, ha igényt tart rá. 
Kizárólag a nemzeti feltételeken múlik, hogy jogosult-e az ellátásra vagy sem.

                                               
1 A Tanácson belüli egyhangú szavazás és az Európai Parlamenttel történő együttdöntési 
eljárás mellett.
2 Lásd a 2010. május 1-jétől alkalmazandó 883/2004/EK rendeletet és annak 36. 
preambulumbekezdését, valamint 1. cikkének z) pontját.


