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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója 69 hónapnyi nyugdíjjogosultságot szerzett Ausztriában az 1960-as évek 
során, mielőtt Németországba költözött, ahol azóta él és dolgozik. Most, hogy nyugdíjba 
vonult, remélte, hogy Ausztria nyugdíjat folyósít számára az ott munkával töltött évek 
alapján, vagy hogy e hónapokat számításba veszik német nyugdíjának megállapításakor. Az 
osztrák hatóságok azonban arról tájékoztatták, hogy nyugdíjához hiányzik 12 hónap 
jogosultsági idő. Felkínálták számára e jogok megvételét, azonban nem tudja előteremteni az 
ehhez szükséges pénzt. A petíció benyújtója kérte járulékainak visszatérítését, e kérését 
azonban elutasították. A petíció benyújtója tudni szeretné, hogy mindez összhangban áll-e az 
uniós joggal.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. április 24. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. június 27.

Általában véve a szociális biztonság területén hatályos uniós jog a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálását, nem pedig harmonizálását írja elő. Az uniós jog nem korlátozza a 
tagállamoknak a szociális biztonsági rendszerük kialakítására vonatkozó hatáskörét, és az 
uniós szintű harmonizáció hiányában az egyes tagállamok jogszabályai határozzák meg a 
szociális biztonsági ellátások nyújtásának feltételeit, valamint ezen ellátások összegét és 
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folyósításuk időtartamát. Mindazonáltal a tagállamoknak az említett hatáskör gyakorlása 
során tiszteletben kell tartaniuk az uniós jogot, és különösen a Szerződésnek a munkavállalók 
szabad mozgására, illetve valamennyi uniós polgár tagállamok területén való szabad 
mozgására és tartózkodására vonatkozó rendelkezéseit, valamint a 883/2004/EK rendelet 
közös szabályokat és elveket bevezető rendelkezéseit, amelyeket valamennyi nemzeti 
hatóságnak figyelembe kell vennie a nemzeti jog alkalmazása során. Ezek a szabályok 
biztosítják, hogy a különböző nemzeti jogszabályok alkalmazása során tiszteletben tartsák az 
egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség alapelveit. 

Különösen a 883/2004/EK rendelet 5. fejezetében meghatározott öregségi nyugdíjakat 
tekintve, ezek a szabályok a következőképpen foglalhatók össze (eltérő szabályok 
vonatkoznak az egy évnél rövidebb biztosítási vagy tartózkodási időszakra):

 Minden egyes tagállamban, ahol egy uniós polgár biztosítással rendelkezett, a nyugdíj-
biztosítási nyilvántartó lapját a nyugdíjkorhatár eléréséig nyilvántartják. Másként 
fogalmazva, egy adott tagországban kötött biztosítás megszűnése után a befizetett 
járulékokat más tagországba sem átutalni nem lehet, sem pedig kifizetni az uniós 
polgárnak.

 Minden tagállam, ahol az érintett uniós polgár biztosítással rendelkezett, köteles öregségi 
nyugdíjat folyósítani, amikor az eléri a nyugdíjkorhatárt. Amennyiben az uniós polgárnak 
például három tagállamban volt munkaviszonya, a nyugdíjkorhatár elérésétől kezdve 
három különálló öregségi nyugdíjra jogosult.

 A nyugdíj kiszámítása az egyes tagállamokban vezetett nyugdíj-biztosítási nyilvántartó 
lap alapján történik. Az egyes tagállamok által az uniós polgárnak folyósított összeg az 
adott államban betöltött biztosítási idő hosszának függvénye. 

Az uniós szabályok értelmében minden egyes tagállamnak figyelembe kell vennie az uniós 
polgárok más tagállamokban történő nyugdíj-biztosítási előzményeit, amennyiben ez 
szükséges ahhoz, hogy az uniós polgárok rendelkezzenek minimum annyi munkaviszonyban 
eltöltött évvel, amely után az adott országban nyugdíjra jogosultak.

Ennek megfelelően, tekintettel a petíció benyújtójának panaszára, egyértelművé kell tenni, 
hogy a petíció benyújtójának egy osztrák öregségi nyugdíjra való jogosultságának 
meghatározásánál az Ausztriában és Németországban eltöltött szolgálati idő összesítését kell 
figyelembe venni. Felmerülhet azonban olyan helyzet, amikor az összesítést követően az 
osztrák jogszabályok által előírt és a nyugdíjjogosultsághoz szükséges minimális szolgálati 
idő nincs teljesítve. A petíció benyújtójától származó információk alapján viszont nem lehet 
megállapítani, hogy jelen esetben ennek a helyzetnek fennáll-e a lehetősége. 

Tekintettel a petíció benyújtója által az osztrák társadalombiztosítási rendszerbe befizetett 
járulékok visszatérítésének lehetőségére, meg kell jegyezni, hogy az Unió koordinációs 
szabályai a nyugdíjrendszer keretén belül nem írnak elő visszatérítési kötelezettséget a 
nemzeti hatóságok számára. Következésképpen, minden egyes tagállamnak saját joga 
eldönteni, hogy milyen módon szabályozza a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok 
visszatérítési módjait.
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További információk a társadalom-biztosítási rendszerek koordinációjáról: 

 a Bizottság honlapján: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=hu;  
 az „Uniós rendelkezések a szociális biztonságról – Az Európai Unión belüli szabad 

mozgáshoz kapcsolódó jogok – 2010. évi frissítés” című kiadványban: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=486&visible=1

 a nyugdíjak koordinációjáról szóló kiadványban: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=hu&pubId=6591&visible=1

Következtetés

A petíció benyújtójától származó információk alapján nem lehet megállapítani, hogy az uniós 
jogot tiszteletben tartották-e. A Bizottság fel fogja venni a kapcsolatot az illetékes osztrák 
hatóságokkal, és a kapott információk alapján felülvizsgálja a petíciót.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2012. november 27.

2012. július 10-én a Bizottság konzultációt folytatott az illetékes osztrák hatóságokkal, hogy 
részletesebb tájékoztatást kérjen a petíció benyújtójának osztrák nyugdíjhoz való 
jogosultságával kapcsolatban. Az osztrák hatóságok a Bizottsághoz intézett 2012. július 25-i 
levelükben megerősítették, hogy a petíció benyújtójának 12 havi járulék befizetése hiányzik 
ahhoz, hogy osztrák nyugdíjra jogosult legyen. Az osztrák hatóságok felhívják a figyelmet 
arra, hogy az osztrák társadalombiztosítási rendszer nem állja a járulékok visszatérítését. Az 
osztrák társadalombiztosítási rendszer szolidaritáson alapul, és a hatályban lévő 
jogszabályoknak megfelelően a már kifizetett járulékokat sem átutalni nem lehet más 
országba, sem pedig visszafizetni azoknak az uniós polgároknak, akik Ausztriában 
tartózkodnak.  

Következtetés

Az osztrák hatóságok által nyújtott információ alapján megállapítható, hogy osztrák 
jogszabályok által előírt és a nyugdíjjogosultsághoz szükséges minimális szolgálati időt (15 
év) az Ausztriában és Németországban eltöltött járulékfizetési idő összesítése alapján a petíció 
benyújtója nem teljesítette.

A petíció benyújtója által a Petíciós Bizottsághoz benyújtott információk tehát az illetékes 
osztrák hatóságok által a Bizottság számára rendelkezésre bocsátott információk fényében 
vizsgálva sem utalnak az uniós jog helytelen alkalmazására.


