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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának egy bizottsági tisztviselővel közös gyermekei vannak, akiket azonban 
egyedül nevel. A gyermekek az anya által az apán keresztül benyújtott iskolai igazolások 
alapján több éven át iskoláztatási támogatásban részesültek. A Bizottság (Személyi 
Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal, PMO) később úgy határozott, hogy a támogatásokat 
tévesen fizették ki, és visszakövetelte az igen tetemes összeget. A petíció benyújtója úgy véli, 
hogy a Bizottság nem kellő gondossággal járt el, és engedélyeznie kellene számára a 
juttatások felének megtartását. Az európai ombudsman megvizsgálta az ügyet, és 
megállapította, hogy az összeg fele elengedésének Bizottság általi elutasítása hivatali 
visszásságnak minősül. Az ombudsman következtetései azonban nem kötelező erejűek, és a 
Bizottság nem hajlandó azoknak megfelelően eljárni. A petíció benyújtója az Európai 
Parlament közbenjárását kéri a helyzet orvoslása érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. július 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése alapján) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. december 18.

A petíció az Európai Bizottság határozatára vonatkozik, mely szerint nem mond le a petíció 
benyújtójának tévesen folyósított összegek egy részéről, mint ahogyan azt az európai 
ombudsman javasolta. Az ombudsman az Európai Bizottság e döntését hivatali visszásságnak 
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minősítette.
A petíció benyújtója a Közös Kutatóközpont egyik tisztviselőjének a volt házastársa. Ilyen 
minőségében az EU Személyzeti Szabályzata alapján a két fia után járó családi támogatásokat 
közvetlenül neki folyósították. A családi támogatások a következőkből állnak: háztartási 
támogatás (háztartásonként egyszeres összeg), eltartott gyermek utáni támogatás 
(gyermekenkénti átalányösszeg) és iskoláztatási támogatás (szintén fejenként járó 
átalányösszeg a felsőoktatásban tanuló gyermekek után).  
A családi támogatások volt házastársnak való közvetlen folyósítása mint eljárás lehetővé teszi 
a családi támogatások pontos nyomon követését, illetve kifizetését a gyermekeket ténylegesen 
nevelő szülő számára. A volt házastársnak való közvetlen folyósítás per definitionem azt 
jelenti, hogy olyan személy kapja a folyósított összeget, aki nincs tisztában az EU 
Személyzeti Szabályzatának rendelkezéseivel. Ezért egy standard levélben megküldik 
számukra azokat az alapvető információkat, amelyek a korábbi partnerükkel való kapcsolatuk 
alapján nekik járó családi támogatásokra vonatkoznak. Félre nem érthető formában arra is 
felkérik őket, hogy az igazgatási szervet tájékoztassák a gyermekek helyzetében beállott 
mindazon változásokról, amelyek érinthetik a gyermekek után járó jogosultságokat.
2005-ben a Bizottság Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatala (a továbbiakban: 
„PMO”) átvette a Közös Kutatóközponttól az egyéni jogosultságok kezelését. A petíció 
benyújtója gyermekeinek anyagát ellenőrizve kiderült, hogy a 2002–2003-as tanévet illetően 
mindkettejük esetében hiányzanak a beiratkozást igazoló dokumentumok. Ugyancsak nem 
volt fellelhető az egyik gyermek gyakornoki időszakának tartama alatt folyósított 
kompenzációt igazoló dokumentum.
A petíció benyújtója azzal érvel, hogy nem fért hozzá a családi támogatásokra vonatkozó 
uniós szabályokhoz, és nem voltak előtte ismeretesek a megkövetelt feltételek részletei. Ez 
igaz. A Bizottság azonban úgy véli, hogy e konkrét esetben ez nem lehet hivatkozási alap.
A 18 éven felüli gyermekek esetében a családi támogatásokat a legtöbb jogrendszer a 
továbbtanulástól teszi függővé. Vagyis nyilvánvaló, hogy a beiratkozást igazoló 
dokumentumot be kell nyújtani ahhoz, hogy az iskoláztatási támogatást továbbra is 
folyósítsák. A petíció benyújtójának gyermekei esetében a beiratkozást nem igazolta 
dokumentum. A petíció benyújtója a beiratkozásról szóló igazolás másolatát csupán 2006-
ban, a Bizottsággal folytatott terjedelmes levelezés után és a Bizottság többször megismételt 
kérésére küldte meg.
A legtöbb jogrendszer a diákok által megszerezhető jövedelmet is korlátozza. Az, hogy a 
gyermek jövedelmet szerez, a helyzetében beállott olyan lényeges változásnak tekinthető, 
amelyről az igazgatási szervet tájékoztatni kell, legalább annak ellenőrzése céljából, hogy a 
változás befolyásolhatja-e a családi támogatásokra való jogosultságot. Ilyen információ 
közlésére nem került sor. Sajnálatos módon a petíció benyújtójának egyik gyermeke által a 
gyakorlati időszaka alatt megszerzett jövedelem összege meghaladta azt a szintet, amely után 
még folyósíthatók a családi támogatások, és így mind az eltartott gyermek után járó 
támogatásra, mind az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnt.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a fent említett dokumentumokat időben elküldte, és a 
hivatali szerv reagálásának hiánya vezetett a tetemes összeg visszamenőleges behajtásához. A 
Bizottság csak megismételni tudja, hogy az anyag PMO általi ellenőrzésekor a 2003–2006-os 
iskolaév feldolgozásához szükséges dokumentumok nem voltak fellelhetők, a petíció 
benyújtója pedig ezeket csak az után küldte be (újra), hogy megindult a behajtást célzó 
eljárás.
Annak ellenére, hogy a PMO és a petíció benyújtója között 2005-től intenzív kapcsolattartás 
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folyt, a petíció benyújtója elmulasztotta tájékoztatni a PMO-t arról, hogy 2006 elején fia 
abbahagyta a tanulmányait. A PMO erről csak szeptemberben, a gyermekek apja révén 
szerzett tudomást. Szerencsétlen módon ennek következtében a petíció benyújtójának 
tartozása tovább növekedett.
A Bizottság szeretné hangsúlyozni, hogy az adófizetők pénzének a kezelésével van megbízva. 
Az EU Személyzeti Szabályzata alapján folyósított családi támogatás jelentős hozzájárulás az 
uniós tisztviselők gyermekeinek eltartásához és neveléséhez. Magától értetődő, hogy e 
támogatások folyósításának feltételeit szigorúan számon kérik. A petíció benyújtója esetében 
a már nem teljesülő feltételek a következők voltak: 1) a 18 éven felüli gyermekek 
továbbtanulása (a tanulmányok abbahagyását igazoló dokumentumok vagy információk 
hiánya) és 2) az egyik gyermek egy bizonyos határösszeg felett szerzett jövedelme (a gyermek 
fizetett gyakorlati időszakának megkezdésére vonatkozó információ hiánya).
A tévesen folyósított összegek behajtása tekintetében az uniós hivatalokat az EU Személyzeti 
Szabályzatának 85. cikke, valamint a költségvetési rendeletben lefektetett szabályok kötik. A 
tartozások törlésére vonatkozó feltételek szintén szigorúan érvényesítendők. A Bizottság úgy 
vélekedett, hogy a tartozásnak a Személyzeti Szabályzat 85. cikke alapján történő törlésének 
feltételei a petíció benyújtójának esetében nem teljesültek, mivel tudnia kellett volna, hogy a 
tanulmányait abbahagyó gyermek (vagy akinek esetében nem küldték meg a beiratkozásról 
szóló igazolást), illetve a jövedelemszerző tevékenységbe kezdő gyermek esetében feltehető, 
hogy megszűnik a családi támogatásokra való jogosultság, függetlenül attól, hogy mely 
igazgatási szerv fizetné ezeket a támogatásokat.
A Bizottság úgy vélte, hogy nem fogadhatja el az európai ombudsman által tett, a barátságos 
megegyezésre irányuló javaslatot, melynek értelmében a petíció benyújtójának a 2002–2005 
közötti időszakban általa felvett összeg felét kellett volna visszafizetnie. A Bizottság megérti 
az ombudsman álláspontját, és igazán sajnálja, hogy a petíció benyújtója nehézségekkel 
szembesült, ám az európai ombudsman javaslatának elfogadása ténylegesen azt jelentené, 
hogy a petíció benyújtója számára mindennemű jogi alap nélkül pénzt folyósít. Még ha a 
szóban forgó összeg jelentéktelen is a Bizottság költségvetéséhez képest – miközben igen 
tetemes a petíció benyújtója számára –, a Bizottság úgy véli, hogy egy ilyen ex gratia
kifizetés igazságtalan lenne összehasonlítva azokkal az esetekkel, amelyekben a szabályokat 
ugyanolyan módon alkalmazzák, mint a petíció benyújtójának esetében.

Következtetés

A Bizottság sajnálattal veszi tudomásul a petíció benyújtójának nehéz helyzetét, de fenntartja 
álláspontját, mely szerint az ügyet korrekt módon kezelte. A petíció benyújtójának esetét a 
hasonló esetekkel megegyező módon kezelték.


