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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója 4 éve dolgozik Cipruson. 2011 decemberében munkanélkülivé vált, ezért 
2012 januárjában munkanélküli-járadékért folyamodott. Azt a tájékoztatást kapta, hogy a 
járadék összegét először három hónap elteltével fogják majd a számlájára utalni. Tekintettel 
arra, hogy anyagi helyzete napról napra romlik, a petíció benyújtója felteszi azt a kérdést, 
hogy ez a várakozási idő összhangban van-e az európai jogszabályokkal. A petíció benyújtója 
megpróbálta felvenni a kapcsolatot az illetékes ciprusi hatóságokkal, azonban megkeresésére 
nem kapott választ.

2. Elfogadhatóság

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

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. január 30.

Általában véve a szociális biztonság területén hatályos uniós jog a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálását, s 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 
folyósításuk időtartamát. Ugyanakkor a tagállamoknak az említett hatáskör gyakorlása során 
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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 tartják az 
egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség alapelveit. Így biztosított, hogy a 
különböző nemzeti jogszabályok alkalmazása ne befolyásolja hátrányosan az Európai Unión 
belüli szabad mozgáshoz való jogukat gyakorló személyeket.
Ezért még ha a tagállamoknak jogukban is áll, hogy nemzeti jogszabályaik értelmében a
munkanélküli-járadékot megelőző várakozási időt vezessenek be, a petíció benyújtója által 
szolgáltatott információk alapján nem alkalmazhatnak eltérő várakozási időt a munkanélküli 
személynek biztosított munkanélküli-járadék első kifizetését megelőzően annak 
függvényében, hogy az illető mindig az illetékes tagállamban vagy e tagállamon kívül is 
dolgozott-e. 

Emlékeztetni kell arra, hogy az Európai Bíróság állandó ítélkezési gyakorlatának megfelelően 
a nemzeti jog valamely rendelkezése – kivéve, ha azt objektív okok igazolják, és arányos az 
elérni kívánt céllal – közvetetten hátrányosan megkülönböztetőnek tekintendő, amennyiben 
jellegénél fogva inkább a migráns munkavállalókat érintheti, mint az adott tagállam 
munkavállalóit, s következésképpen azzal a kockázattal jár, hogy különösen az előbbieket 
hozza hátrányosabb helyzetbe.1  

A Bizottság szerint ha a munkanélküli-járadék kifizetésénél hosszabb várakozási időszakokat 
alkalmaznak olyan személyek esetében, akik éltek az EU-ban való a szabad mozgáshoz való 
jogukkal, ez az adott tagállam munkavállalóihoz képest különösen hátrányos helyzetbe hozza 
a migráns munkavállalókat, s mint ilyen, ellentmond az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 45. és 48. cikkeinek.

Ennek megállapítása céljából a Bizottság szolgálatai vizsgálatot indítottak a ciprusi 
hatóságoknál, amelyre a ciprusi hatóságok 2012. november 5-én válaszoltak.  

A ciprusi hatóságok válaszukban kijelentették, hogy a Társadalombiztosítási törvény (N.59 
(1)/2010) 31. cikkének (1) bekezdése szerint a biztosított személy a munkanélküliség minden 
olyan napja után munkanélküli ellátásra jogosult, amelyek esetében a vonatkozó 
követelmények teljesülnek.

A Társadalombiztosítási törvény (N.59 (1)/2010) 31. cikkének (1) bekezdése megállapítja 
továbbá, hogy a munkaviszony megszűnését követő első háromnapos időszakra senki sem 
jogosult a munkanélküli-járadékra. Azok, akik egy – az EGT-tagállamoktól vagy Svájctól 
eltérő – harmadik országban működő ciprusi munkaadó alkalmazásában töltött időszakokban 
önkéntes biztosítással rendelkeztek, a munkanélküliség első 30 napjában nem jogosultak 
munkanélküli-járadékra. 

Az N.59(1)/2010 törvény 2. cikke értelmében harmadik ország olyan országot jelent, amely 
nem uniós tagállam, nem részes fele az EGT-megállapodásnak, illetve nem Svájc.
                                               
1 Lásd ebben az értelemben a C-124/99. sz. Borawitz-ügy [EBHT 2000., I-7293. o.] 25–27. pontját, és az abban 
idézett ítélkezési gyakorlatot.
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A ciprusi hatóságok megerősítették, hogy a ciprusi jog semmilyen körülmények esetén sem 
rendelkezik a munkanélküli-járadék kifizetésének három hónapos késleltetéséről.
A fentiek alapján megállapítható, hogy a ciprusi jog hosszabb várakozási időt állapít meg 
azon személyek esetében, akik az EGK-n vagy Svájcon kívüli harmadik országok területén 
önkéntes biztosítással rendelkeztek. Ez tehát nem vonatkozik azokra a személyekre, akik az 
Európai Unión belül mozogtak.
A ciprusi hatóságok hangsúlyozták, hogy a Cipruson munkanélküli-járadékra jogosult 
személyek – az uniós migráns munkavállalók is, kivétel nélkül – minden esetében a 
háromnapos várakozási időszak alkalmazandó. Ebben az összefüggésben a petíció benyújtója 
által leírt helyzet a ciprusi jog helytelen alkalmazását tárja fel, amelyet az érintett illetékes 
hatóságokkal kellett volna megoldani.

Következtetések

A fentiek alapján a Bizottság szolgálatai úgy vélik, hogy a ciprusi jog nem tartalmaz olyan 
megkülönböztető feltételt, amely szerint különböző várakozási időt alkalmaznának olyan 
munkavállalókkal szemben, akik éltek az Európai Unión belüli szabad mozgás jogával, és e 
vonatkozásban a ciprusi jog alapján az Európai Unión belül mozgó személyek ugyanazokkal a 
jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek, mint a ciprusi állampolgárok. 


