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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki Németországban rendelkezik lakhellyel, román nyugdíjat kap. A 
petíció benyújtója rámutat, hogy a bukaresti Citybank és a Német Szövetségi Nyugdíjbiztosító 
(Deutsche Rentenversicherung) nyugdíjának román lejről (RON) euróra történő átváltásakor 
különböző módon értelmezi a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó 
munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet 
végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1972. március 21-i 574/72/EGK 
tanácsi rendeletben rögzített végrehajtási szabályokat (107. cikk a pénznemek átváltásáról), és 
ez havonta 25 és 35 euró közötti árfolyamveszteséget jelent.  Mivel a petíció benyújtójának 
véleménye szerint a rendeletben rögzített szabályok helytelen alkalmazásának áldozatává vált, 
az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.

A petíció

A petíció benyújtója Németországban él és romániai nyugdíjban részesül. A Bizottsághoz 
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érkezett tájékoztatás alapján a nyugdíjat – átváltást követően – a román bank euróban fizeti ki.
A petíció benyújtója úgy véli, hogy az átutalást végző bank tévesen alkalmazza az átváltási 
árfolyamra vonatkozó szabályokat, ami ily módon a petíció benyújtója számára havonta 25–
35 EUR veszteséget jelent.
A petíció benyújtója szerint a román bank és a német Rentenversicherung eltérően értelmezik 
az átváltási árfolyamra vonatkozó szabályokat. A petíció benyújtója annak tisztázását kéri, 
hogy a vonatkozó irányelv 107. cikkének 5. vagy 6. pontját kell-e alkalmazni.

A Bizottság megjegyzései a petícióhoz

Amennyiben egy személy nem abban a tagállamban tartózkodik, amelyben nyugdíjra 
jogosult, a nyugdíjat a nyugdíjra jogosult személy lakóhelye szerinti tagállamban kell 
kifizetni.

A kifizetési módot – az 574/72/EGK rendelet 53. cikke értelmében – az említett rendelet 6. 
melléklete határozza meg. Románia esetében az ellátásokat közvetlenül az illetékes intézmény 
fizeti a nyugdíjas személy számlájára.

A nyugdíjellátás egyszerű kifizetése esetén a 107. cikk 6. pontja szerinti átváltási árfolyamot 
kell alkalmazni, és az átváltás az ellátás kifizetésének napján közzétett árfolyam alapján 
történik.

Amennyiben a petíció benyújtója esetében az ellátásnak a román intézmény általi egyszerű 
kifizetéséről van szó, nincs közbeavatkozás a német nyugdíjfolyósító intézmény részéről, és 
nincs lehetőség arra, hogy eltérően értelmezzék a rendeletet, ily módon befolyásolva a 
kifizetett ellátás összegét.

Következtetés

A rendelkezésre álló információk alapján nem állapítható meg, hogy probléma állna fenn a 
szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és 
családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló közösségi jogszabályok alkalmazása terén.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. december 9.

Az Európai Bizottság által a német Munkaügyi és Szociális Biztonsági Minisztériumtól 2010. 
július 17-én kapott információk alapján a petíció benyújtója számára Németországban
folyósított nyugdíjat a német jog (FRG) alapján számolják ki, amely kimondja, hogy 
meghatározott személycsoportok esetében a német nyugdíjat nem csak a németországi, hanem 
a más tagállambeli biztosítási időszakok figyelembevételével úgy számolják ki, mintha ez 
utóbbi biztosítási időszakokat Németországban szerezték volna. 

A szóban forgó törvény célja, hogy bevonja a második világháború következményei által 
érintett, német állampolgársággal rendelkező személyeket a német szociális 
nyugdíjrendszerbe. 

A fent említett rendelkezések alapján kiszámított nyugdíjból levonják a külföldi nyugdíj ezzel 
egybeeső részét (a levonás nem haladhatja meg azt az összeget, amelyet Németország fizetett 
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volna a szóban forgó időszakra nézve). Mivel a petíció benyújtója esetében a külföldi 
nyugdíjat román valutában állapítják meg, a német intézménynek át kell váltania ezt az 
összeget euróra. 

2010. május 1-jét megelőzően a német intézmény az 574/72/EGK rendelet 107. cikke alapján 
állapította meg az alkalmazandó átváltási árfolyamot.  Az idézett cikk határozta meg az 
alkalmazandó átváltási árfolyamot arra az esetre, ha egyes ellátások kiszámítása során egy 
másik valutában megadott összeget kell figyelembe venni. Az alkalmazandó átváltási 
árfolyamokat – amelyeket a megelőző negyedév átváltási árfolyamának átlaga alapján 
határozott meg – az Európai Bizottság negyedévente tette közzé a Hivatalos Lapban,. 
Következésképpen például az áprilisban, májusban és júliusban levonandó összegek 
átváltásakor alkalmazandó árfolyamot az ugyanazon év januártól márciusig terjedő időszaka 
árfolyamainak átlaga alapján határozták meg. 

Ugyanakkor, amint arról 2010. június 16-án a Bizottság a Román Nemzeti Nyugdíj- és 
Társadalombiztosítási Hivataltól kézhez kapott levélből értesült, a külföldön lakóhellyel 
rendelkező román nyugdíjasoknak nyugdíjat fizető regionális nyugdíjhivatalok a nyugdíjak és 
más társadalombiztosítási ellátások kifizetésével kapcsolatos bankszolgáltatások nyújtására 
vonatkozó belső megállapodást veszik alapul. E megállapodás értelmében a külföldön 
lakóhellyel rendelkező román nyugdíjasok devizaszámláira átutalt valamennyi nyugdíjat a 
Citibank Europe romániai fióktelepe fizeti. A Citibank a RON-ban megállapított nyugdíj 
összegének átváltásakor az adott hónap 19. napját követő első munkanapon 10.00-kor 
alkalmazandó átváltási árfolyamot alkalmazza. Ez a gyakorlat összhangban állt az uniós 
rendelettel, amely nem határozta meg az ellátások kifizetésére alkalmazott átváltási 
árfolyamot arra az esetre, ha az ellátást egy másik tagállamban lakóhellyel rendelkező 
személynek fizetik. Az 574/72/EGK rendelet korábbi 52. cikkének értelmében az 
574/72/EGK rendelet 6. melléklete kizárólag az ellátások kivitelére alkalmazott módszert (az 
illetékes tagállamon kívül lakóhellyel rendelkező személyek számára történő kifizetések) 
határozza meg.  Románia az ellátásnak az adott személy számára történő közvetlen kifizetése 
mellett döntött, ami a gyakorlatban a másik tagállamban vezetett bankszámlára történő 
közvetlen kifizetést jelent. Az új uniós rendeletek nem módosítják az alkalmazandó 
szabályokat. 

Meg kell jegyezni, hogy azokban az időszakokban, amikor az átváltási árfolyamok jelentősen 
ingadoztak, lehetséges, hogy az ezen összeg német nyugdíjból való levonásakor a külföldi 
nyugdíj átváltására alkalmazott árfolyam lényegesen különbözött a román bankok által a 
kifizetéskor alkalmazott árfolyamtól. Ennek az volt az oka, hogy a román nyugdíj 
kiszámításakor alkalmazott átváltási árfolyamokat három hónapos időszakra határozták meg, 
és azokat az árfolyam közzétételének napját megelőző három hónap átváltási árfolyamainak 
átlaga alapján állapították meg. A gyakorlatban akkor lenne észrevehető a különbség, ha az 
árfolyam-ingadozás meghaladná a 10%-ot. Ez a helyzet különösen a gazdasági válság során, 
2009 elején következett be. 

Meg kell továbbá jegyezni, hogy az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendeletet május 1-jétől 
felváltó 883/2004/EK és 987/2009/EK rendelet hatálybalépését követően új szabályokat 
állapítottak meg a valutaátváltásra. A 987/2009/EK rendelet 90. cikke értelmében jelenleg 
napi átváltási árfolyamot alkalmaznak. A referencia-időpontot a 987/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 90. cikkében említett valutaátváltási árfolyamok 
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meghatározásakor figyelembe veendő időpontról szóló, 2009. október 15-i H3 határozat 
állapítja meg1. Az említett határozat 3. pontjának b) bekezdése értelmében egy adott tagállam 
valamely intézményének, amelynek valamely jogosultság megállapítása és az ellátás első 
kiszámítása céljából egy adott összeget át kell váltania egy másik tagállam pénznemére, az 
azon hónapot közvetlenül megelőző hónap első napján közzétett valutaátváltási árfolyamot 
kell alkalmaznia, amely hónaptól a rendelkezést alkalmazni kell. Ebből következően az ellátás 
kiszámításakor alkalmazott átváltási árfolyamot meghatározó időpont közelebb esik majd az 
ellátás kifizetésének időpontjához, és ezzel csökkenni fognak az átváltási árfolyamok 
ingadozásának negatív következményei. 

Következtetés

A rendelkezésre álló információk alapján úgy tűnik, hogy nem áll fenn probléma az EU-n 
belül mozgó személyekre és családtagjaikra vonatkozó szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról szóló közösségi jog alkalmazásakor. Az átváltási árfolyamok ingadozása 
negatív hatásának problémáját csökkenteni fogják az átváltási árfolyamot megállapító 
határozat új rendelkezései, mivel az átváltási árfolyamot – amelyet a német nyugdíj 
összegének megállapítása során levonandó román nyugdíj összegének kiszámítása során kell 
alkalmazni – meghatározó referencia-időszak közelebb esik majd az ellátásnak a román bank 
által az adott személynek történő átutalása időpontjához.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2012. április 20.

A petíció

A petíció egy Romániában és Németországban is nyugdíjra jogosult, román állampolgárhoz 
kapcsolódik. A petíció benyújtója Németországban tartózkodik és Németország fele adó, 
valamint egészségbiztosítási járulék fizetésére köteles. A petíció benyújtója azt állítja, hogy 
Romániában is azonos adó, illetve járulék fizetésére kötelezik, ami nincs összhangban a 
szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet 11. cikkével2.

A Bizottság észrevételei

A szociális biztonsági rendszerek koordinálására vonatkozó uniós jogszabályok az 
883/2004/EK rendelet 11. cikkében meghatározott egyetlen alkalmazandó jogszabály elvén 
alapulnak, melyet a II. cím alatti részletes jogszabályok követnek. A rendelet alapján 
nyilvánvaló, hogy olyan helyzetekben, ahol egy személy két nyugdíjban részesül, a lakóhely 
szerinti tagállam illetékes a betegbiztosítási ellátások nyújtásában.  A rendelet nem ruházza fel 
az adott személyt azzal a joggal, hogy szabadon eldönthesse, melyik tagállamban köt 
biztosítást. Ennek megfelelően a Németországban és Romániában is nyugdíjban részesülő, de 
Németországban tartózkodó személyt illetően, az a tagország, ahol kötelezően biztosítást kell 
kötni, mindig a lakóhely szerinti tagállam, ami jelen esetben Németország. 

A Bizottság a petíció benyújtójának panaszával kapcsolatban felvette a kapcsolatot a német 

                                               
1 HL C 106., 2010.4.24., 56. o.
2 HL L 166., 2004.04.30., 10. o.
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hatóságokkal, melyek az ügy vizsgálatát követően, 2011. november 15-i levelükben 
megerősítették a petíció Németországban tartózkodó benyújtójának helyzetét a levelében 
leírtak alapján, valamint a német intézmények illetékességét az általa befizetett járulékokon 
alapuló betegségbiztosítási ellátásokat illetően. A hatóságok azt közölték, hogy az érintett 
személy 16 éve él Németországban, továbbá a román nyugdíját 2006 júniusa, a német 
nyugdíját pedig 2006 júliusa óta kapja.  Mint németországi lakos, a petíció benyújtója az itteni 
szociális biztonsági rendszer hatálya alá tartozik; ennélfogva Németországban jogosult 
természetbeni betegségbiztosítási ellátásokra. Korábban már megpróbálta meggyőzni a román 
intézményeket, hogy mentsék fel az említett járulékok befizetése alól, de ez sikertelen volt.

A fentiek fényében a Bizottság ezt követően kapcsolatba lépett a román hatóságokkal is, hogy 
tisztázza román jogszabályi kötelezettségeket egy másik tagállamban élő román nyugdíjasra 
vonatkozóan, aki a másik tagállamban fizet adót és betegbiztosítási járulékot. A román 
hatóságok válaszlevelét 2012. január 23-án kapta meg a Bizottság.

A román hatóságok arról tájékoztatták, hogy a szociális biztonsági rendszerek koordinálására 
vonatkozó korszerűsített uniós jogszabályok, nevezetesen a fent említett 883/2004/EK 
rendelet, valamint a 987/2009/EK végrehajtási rendelet 2010. május 1-jei hatálybalépése óta1, 
Románia ennek megfelelően módosította nemzeti jogszabályait. Azon nyugdíjasok 
tekintetében, akik a román állami nyugdíj kedvezményezettjei, és akik másik tagállamban 
bejelentett állandó lakhellyel rendelkeznek, Románia elfogadta az Országos Állami 
Nyugdíjhivatal, valamint az Országos Egészségbiztosítási Hivatal 1285/437 számú rendeletét 
az Országos Egységes Szociális és Betegségbiztosítási Pénztárral szembeni járulékfizetési 
kötelezettségek felfüggesztésére vonatkozóan2.

E rendelet 2. cikkének értelmében, ha egy nyugdíjjogosultságot kérelmező bizonyítja, hogy a 
lakóhelye szerinti országban szociális egészségbiztosításra jogosult, mentességet élvezhet a 
fent említett pénztárral szembeni járulékfizetési kötelezettség alól, ha ezt kifejezetten 
kérelmezi. E rendelet rendelkezései azokra a személyekre is vonatkoznak, akik a rendelet 
hatálybalépésének időpontjában a román állami nyugdíjrendszer nyugdíjasai (a rendelet 17. 
cikke). A rendelet 10. cikke alapján, amikor a nyugdíjast mentesítik e kötelezettségek alól, 
többé nem rendelkezik biztosítotti jogviszonnyal a román állami nyugdíjrendszer keretében.

A Bizottság megjegyzi, hogy a román nemzeti jogszabályokat azért módosították, hogy 
összhangba kerüljenek a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló uniós 
rendelkezésekkel. A petíció benyújtóját 2011. május 24-én levélben tájékoztatták ezekről a 
módosításokról. A petíció benyújtóját figyelmeztették, hogy a nemzeti jogszabály módosított 
rendelkezései értelmében járjon el. A petíció benyújtójának küldött levél másolatát a 
Bizottsághoz érkezett levélhez csatolták.

Következtetés

A román hatóságoktól kapott információk alapján a Bizottság megállapítja, hogy a román 
nemzeti jogszabályokat annak érdekében módosították, hogy megfeleljenek az uniós 
jogszabályoknak. Következésképpen a petíció benyújtóját nem lehet egészségbiztosítási 
                                               
1 HL L 284., 2009.10.30., 10. o.
2 2011. április 22-i 286. sz. Román Hivatalos Közlöny.
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járulék fizetésére kötelezni Romániában, miután eleget tett azon adminisztratív 
kötelezettségének, hogy tájékoztassa az illetékes román hatóságokat a Németországban 
fennálló egészségbiztosítási jogviszonyáról, ahol jelenleg tartózkodik, és megfelelő 
járulékokat fizet.


