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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: S. O. P., osztrák állampolgár által benyújtott 0202/2009. számú petíció egy román 
nyugdíjpénztárral kapcsolatos problémájáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a román hatóságok többszöri felszólítás ellenére sem 
hajlandóak válaszolni osztrák nyugdíjbiztosítójának arra irányuló kérésére, hogy 
szolgáltassanak információkat romániai munkavállalói múltjáról. A petíció benyújtója azt 
állítja, hogy a román hatóságok nem teljesítik a kötelezettségeiket, továbbá megjegyzi, hogy 
nem ő az egyetlen, aki szembesül ezzel a problémával. Emiatt az Európai Parlamenthez 
fordul. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 3. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. december 17.

A petíció benyújtója román állampolgár, aki 20 éve Ausztriába költözött. Nyugdíjazás előtt 
áll, és az illetékes osztrák nyugdíjintézet megkezdte biztosítási történetének megállapítását. 
Az osztrák intézet egy 2007. március 14-i levélben felkérte a román nyugdíjintézetet, hogy 
küldje meg a petíció benyújtójának romániai biztosítási történetét, és a számos emlékeztető 
ellenére még nem kaptak választ.

A társadalombiztosítás területén meglévő közösségi rendelkezések szerint a 
társadalombiztosítási rendszereket koordinálni és nem harmonizálni kell. Ez azt jelenti, hogy 
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minden egyes tagállam szabadon határozhatja meg saját társadalombiztosítási rendszerének 
részleteit, ideértve a biztosított ellátásokat, a jogosultság feltételeit, az ellátás kiszámítását és a 
fizetendő járulékok mennyiségét. A közösségi rendelkezések, különösen az 1408/71/EGK 
rendelet1 közös szabályokat és elveket állapítanak meg, amelyeket minden nemzeti 
hatóságnak be kell tartania a nemzeti jog alkalmazásakor. 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 nem érinti hátrányosan az Európai Unión belül a szabad mozgáshoz való jogukat 
gyakorló személyeket. 

Ami a petíció benyújtójának kérését illeti, a Bizottság az ügy kivizsgálása érdekében felvette 
a kapcsolatot a migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottság 
román tagjával. A Bizottság az alábbi tájékoztatást kapta a román összekötő szervtől, a 
Nyugdíjak és Egyéb Társadalombiztosítási Jogok Nemzeti Hivatalától (CNPS): 

A romániai Nyugdíjak és Egyéb Társadalombiztosítási Jogok Nemzeti Hivatala (CNPS) 2007. 
november 19-én továbbította feldolgozásra az osztrák intézménytől kapott E 205 RO 
nyomtatványt (a petíció benyújtójának romániai biztosítási történetére vonatkozó igazolás) a 
Szeben megyei nyugdíjhivatalnak. 
A szóban forgó személy által Romániában teljesített biztosítási időszakok ellenőrzését 
követően a Szeben megyei nyugdíjhivatal megállapította, hogy a kérelem feldolgozása 
valójában annak az intézménynek a hatáskörébe tartozik, amely a katonai nyugdíjrendszert 
kezeli. Ennek eredményeként a kérelmet a Szeben megyei katonai hivatalhoz továbbították. A 
szóban forgó intézmény azt válaszolta a Szeben megyei nyugdíjhivatalnak, hogy a kérelem 
kezelése nem az ő feladata, hanem a bukaresti 5. kerületi katonai hivatal hatáskörébe tartozik. 
Az aktát a bukaresti városi nyugdíjhivatalhoz továbbították, amely a petíció benyújtójának 
nyugdíjaktájában található dokumentumok vizsgálatát követően elhárította az aktával 
kapcsolatos felelősséget, így a bukaresti városi nyugdíjhivatal ezt követően a bukaresti 4. 
kerületi katonai hivatalt kérte fel a nyomtatvány kiállítására.

Romániát tekintve a különböző illetékes szociális biztonsági hatóságok és intézmények az 
574/72/EGK rendeletben, valamint az áruk szabad mozgása, a személyek szabad mozgása, a 
vállalati jog, a versenypolitika, a mezőgazdaság (ideértve az állat- és növény-egészségügyi 
jogszabályokat), a közlekedéspolitika, az adózás, a statisztika, az energia, a 
környezetvédelem, a bel- és igazságügyi együttműködés, a vámunió, a külkapcsolatok, a közös 
kül- és biztonságpolitika, valamint az intézmények területén elfogadott egyes rendeleteknek és 
határozatoknak kiigazításáról szóló, 2006. november 20-i 1791/2006/EK rendeletben 
szerepelnek, amelyekben Bulgária és Románia csatlakozása miatt jóváhagyták Románia 
felvételét a két rendelet mellékleteibe. 

E rendeletek mellékletei szerint a Nyugdíjak és Egyéb Társadalombiztosítási Jogok Nemzeti 
Hivatala (CNPAS) az összekötő szerv a nyugdíjak terén, és a helyi nyugdíjhivatalok, valamint 
a Nemzeti Védelmi Minisztériumon, az Igazgatási és Belügyminisztériumon és a Román 
Ügyvédek Biztosítási Hivatalán belüli szakosodott egységek az illetékes hatóságok a 
nyugdíjjogosultságok és haláleseti juttatások megállapítására és kifizetésére a migráns 

                                               
1 A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül 
mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról, HL L 149., 1971.7.5., 2. o.
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munkavállalók számára.

A román CNPAS-től (a migráns munkavállalókra alkalmazandó jogszabályok meghatározása 
terén illetékes intézmény és a nyugdíjak terén az összekötő szerv) kapott tájékoztatást 
követően elkészítették és a román hivatalos közlönyben közzétették az 1408/71/EGK és 
574/72/EGK rendelet alkalmazására vonatkozó útmutatásokat, annak biztosítása érdekében, 
hogy azok harmadik felekre nézve kötelezők legyenek. 
„Az 1408/71 és 574/72 rendelet alkalmazására vonatkozó általános útmutatások” 6. cikke 
szerint a szóban forgó rendeletek alkalmazásáért felelős intézmények a helyi nyugdíjhivatalok 
és a nem integrált nyugdíjrendszerek szakosodott egységei, amelyek a működésüknek keretet 
adó jogszabályokkal összhangban ellátásokat nyújtanak, míg az európai összekötő 
nyomtatványok kitöltése és elküldése a fent említett illetékes intézmény feladata.
A fenti útmutatások 9. cikkének (1) bekezdése kijelenti, hogy az 1408/71 és 574/72 rendelet 
alkalmazása érdekében a nem integrált nyugdíjrendszerek szakosodott egységeinek az állami 
nyugdíjrendszeren és más szociális biztonsági jogokon keresztül együtt kell működniük a 
megfelelő külföldi intézményekkel, amelyek a CNPAS felelősségi területén belül Románia 
számára a koordinációs rendszer szerepét töltik be.
Az 1791/2006/EK rendelettel és az e területre vonatkozó közösségi jogszabályok 
alkalmazására vonatkozó belső útmutatásokkal összhangban a külföldi lakóhellyel rendelkező 
kérelmezők kezelésekor, akik a romániai időszakokra kizárólag olyan, nem integrált 
nyugdíjrendszerek keretében rendelkeztek biztosítással, amelyeket nem a CNPAS kezel, 
Romániában a helyi nyugdíjhivataloknak kell a szóban forgó rendszerek nyugdíjintézeteihez a 
kérelmeket megküldeniük.

E magyarázatokból következik, hogy a petíció benyújtója nyugdíjigénylésének kezelésében 
mutatkozó lehetséges késedelem abból fakad, hogy különböző román intézmények vettek 
részt az ügy kezelésében. Mivel az e területre vonatkozó közösségi jog koordinálja, de nem 
harmonizálja a szociális biztonsági rendszereket, az egyes tagállamok feladata az intézményi 
struktúra megszervezése. 

A CPAS megerősítette a Bizottságnak, hogy ha az illetékes intézménytől megkapják a 
kitöltött E205 nyomtatványt, azt továbbítani fogják az érintett osztrák intézményhez.  

Következtetések

A Bizottság nem tudta megállapítani a szociális biztonsági rendszerek koordinálásának 
területére vonatkozó közösségi rendelkezések bárminemű megsértését. Amennyiben az 
osztrák nyugdíjintézet ésszerű időn belül nem kapja meg az E 205 RO nyomtatványt, a 
Bizottság szolgálatai ismét megkeresik az ügyben az érintett illetékes intézményeket.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.

A Bizottság észrevételei

A romániai Nemzetvédelmi Minisztérium bukaresti Pénzügyi Erőforrás- és Számviteli 
Igazgatósága 2010. szeptember 28-i levelében felkérte a petíció benyújtóját egyes 
dokumentumok – úgy mint útlevele és/vagy a lakóhelye / tartózkodási helye megállapítására 
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szolgáló más okmányok, katonakönyvének másolata és/vagy katonai szolgálatát feltüntető 
más dokumentumok, munkakönyve (bármely polgári foglalkoztatásról), a nyugdíjmegállapító 
határozat másolata vagy ha korábban katonai nyugdíjat kapott, a nyugdíjszelvény másolata –
azon lehetőségre figyelemmel történő megküldésére, hogy katonai szolgálati nyugdíjat 
állapítsanak meg számára. 

A petíció benyújtója az 2009. október 9-i levéllel az osztrák nyugdíjintézettől 2009. október 
1-jei hatállyal nettó 707,33 EUR összegű ideiglenes nyugdíjfizetést kapott.

A petíció benyújtójának 2011. február 9-i leveléből az tűnik ki, hogy romániai nyugdíját 
igényli és emellett a román hatóságoktól 500 000 EUR összegű kártérítést követel.

A Romániában folyó nyugdíjvizsgálat tekintetében a petíció benyújtója számára ajánlott a 
román intézmény által a 2009. szeptember 28-i levében kért dokumentumok megküldése. E 
tekintetben a 883/2004/EK és a 987/209/EK rendelet modernizált koordinációs szabályai írják 
elő a polgárok és az intézmények kötelezettségeit.

A 987/2009/EK rendelet 46. cikkének (1) bekezdése kötelezettséget ír elő a nyugdíjat igénylő 
polgárok számára a szükséges információk intézményeknek történő megadása tekintetében, 
különösen a nemzeti jogszabályokban előírt alátámasztó dokumentumok – úgy mint a 
biztosítási időszakokkal (intézmények, azonosító számok), munkaviszonnyal (munkáltatók) 
vagy önfoglalkoztatással (a tevékenység jellege és folytatásának helye) és lakóhellyel (cím) 
kapcsolatos összes rendelkezésre álló információ és alátámasztó dokumentum (melyek köre 
más jogszabály értelmében bővülhet), illetve a biztosítási időszakok hossza – igényhez való 
csatolása vonatkozásában.

A tagállami intézményeknek a polgárok irányában fennálló kötelezettséget illetően: az 
intézmények intézkedéseinek a „különösen a fogyatékkal élők és az idősek számára biztosított 
közszolgálatiság, hatékonyság, aktív segítségnyújtás, gyors szolgáltatásnyújtás és 
hozzáférhetőség – ideértve az e-hozzáférhetőséget is – elvein kell alapulnia” (a 987/2009/EK 
rendelet 2. cikkének (1) bekezdése); az adatcserét haladéktalanul végre kell hajtani. (a 
987/2009/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdése) és az intézmények gondoskodniuk kell a 
felhazsnálóbarát szolgáltatásokról is (a 987/2009/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése. 
A 883/2004/EK rendelet 76. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy az intézmények kötelesek 
egymást kölcsönösen tájékoztatni, és egymással együttműködni, a helyes igazgatás elvét 
tiszteletben tartani és ésszerű időn belül válaszolni minden megkeresésre.

Ebből következik, hogy az uniós jog szintjén nincs olyan pontos határidő, amely előírná a 
tagállamoknak egy nyugdíjigény meghatározott időn belül történő elbírálását.

A petíció benyújtójának kártérítési igényét illetően a fent említett koordinációs szabályok 
ilyen szankcióról nem rendelkeznek. Vonatkozó uniós jogszabály hiányában az egyes 
tagállamok nemzeti jogrendszerétől függ a jóvátétel mértéke meghatározására szolgáló 
kritériumok meghatározása. Ha a petíció benyújtója úgy gondolja, hogy veszteség vagy kár 
érte, kizárólag a nemzeti hatóságok vagy a bíróságok ítélhetnek meg ilyen jóvátételt.
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Következtetések

A Bizottság ajánlja, hogy a petíció benyújtja továbbítsa a szükséges információkat a román 
intézményhez. Ezzel egyidejűleg a Bizottság levelet fog küldeni a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálásával foglalkozó igazgatási bizottság román tagjának, hangsúlyozva, 
hogy a fenti elveket a nyugdíjigény vizsgálatakor alkalmazni kell.


