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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója 2007-ben költözött Írországba feleségével és gyerekével együtt. Egy 
ideig dolgozott, azonban ezt követően álláskeresési kísérletei meghiúsultak. 2009-ben a 
munkát kereső személyeket megillető álláskeresési járadékért folyamodott, azonban kérelmét 
elutasították, mivel a szociális tanács úgy vélte, a petíció benyújtója nem teljesíti a „szokásos 
tartózkodási hely” vizsgálatának kritériumait, és nem bizonyította hitelt érdemlően, hogy 
munkát keres. Mivel a petíció benyújtójának fellebbezését elutasították, az egyéb szociális 
kedvezményei megszűnésének a kockázata is fennáll. A petíció benyújtója és családja 
kilátástalan pénzügyi helyzetben van, és az Európai Parlament közbenjárását kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.

A Bizottság a 1180/2010. sz. petícióra tett észrevételeire hivatkozik, amelyben arról 
tájékoztatta a Petíciós Bizottságot, hogy az uniós jog lehetővé teszi a tartózkodás feltételül 
szabását a 883/2004/EK rendelet tárgyi hatálya alá tartozó egyes ellátásokra való jogosultság 
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tekintetében1. A Bizottság pontosította, hogy ez a helyzet például a 883/2004/EK rendelet X. 
mellékletében szereplő – és ezáltal a 883/2004/EK rendelet 70. cikkének (2) bekezdése 
szerinti különleges, nem járulékalapú pénzbeli ellátásnak minősülő – ír álláskeresési 
támogatás esetében is. A 883/2004/EK rendelet 70. cikkének (4) bekezdése szerint az ilyen 
különleges, nem járulékalapú pénzbeli ellátások „kizárólag abban a tagállamban nyújthatók, 
(…) amelyben az érintett személy lakóhellyel rendelkezik”. A Bizottság jelezte azt is, hogy a 
883/2004/EK rendelet 1. cikkének j) pontja szerint a „lakóhely” a személy szokásos 
tartózkodási helye.

Az ír hatóságok ennélfogva elviekben az uniós jognak megfelelően jártak el akkor, amikor a 
petíció benyújtójának az álláskeresési támogatás iránti igényét az írországi szokásos 
tartózkodási hely vizsgálatához kötötték.

A Bizottság azonban a 1180/2010. sz. petícióra tett észrevételeiben megjegyezte, hogy a 
„lakóhely” fogalmát a Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata pontosította és eszerint a lakóhely 
az a hely, ahol az érintett személy alapvető érdekeinek központja van. Ezzel összefüggésben 
figyelembe kell venni különösen a munkavállaló családi helyzetét, költözésének indokait, 
tartózkodásának időtartamát és folyamatosságát, azt hogy (adott esetben) rendelkezik-e 
állandó munkahellyel, valamint a körülményekből kitűnő szándékát2. Egyértelmű, hogy a 
személy 883/2004/EK rendelet értelmében vett szokásos tartózkodási helyének 
meghatározását az adott ügy összes lényeges körülményének átfogó értékelésére kell 
alapozni, mely körülmények közül önmagában egyik sem döntő.

A Bizottság álláspontja szerint a petíció benyújtója által bemutatott körülmények 
némelyikéből úgy tűnik, hogy nem zárható ki az, hogy a petíció benyújtójának és családjának 
valóban Írország volt a 883/2004/EK rendelet értelmében vett szokásos tartózkodási helye 
akkor, amikor az álláskeresők támogatása iránti igényét benyújtotta. Mivel azonban a 
szokásos tartózkodási hely meghatározása az összes lényeges körülmény összetett átfogó 
értékelését igényli – amelyek közül nem mindegyik szükségszerűen egyértelmű a petíció 
benyújtója által becsatolt dokumentumokból – a Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy 
most végleges értékelést adjon a petíció benyújtójának szokásos tartózkodási helyéről. Ezért 
felveszi a kapcsolatot az ír hatóságokkal, és felkéri azokat a petíció benyújtója helyzetének 
újbóli, az összes lényeges körülményt figyelembe vevő vizsgálatára. A Bizottság tájékoztatni 
fogja a Petíciós Bizottságot, amint megkapta ezen értékelés eredményét.

A petíció benyújtójának aktájából kitűnik, hogy az álláskeresők támogatása iránti kérelme 
elutasításának külön oka volt, mivel az ír hatóságok megállapították, hogy nem keres valóban 
munkát. Ezzel összefüggésben a Bizottság emlékeztet arra, hogy az Európai Unió joga nem 
hoz létre közös szociális biztonsági rendszert, hanem megengedi, hogy különböző nemzeti 
szociális biztonsági rendszerek létezzenek, és kizárólagos célja e rendszerek összehangolása. 

                                               
1 A legutóbb az 1244/2010/EU bizottsági rendelettel (HL L 338., 2010.12.22., 35. o.) módosított, a 

szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 166., 2004.4.30., 1. o.)

2 A C-90/97. sz. Swaddling-ügyben 1999. február 25-én hozott ítélet (EBHT 1999., I-1075. o.), 
hivatkozással a 76/76. sz. Di Paolo-ügyben 1977. február 17-én hozott ítélet (EBHT 1977., 315. o.) 17–
26. pontjára, és a C-102/91. sz. Knoch-ügyben 1992. július 8-án hozott ítélet (EBHT 1992., I-4341. o.) 
21. és 23. pontjára.
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Ekként a Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint a tagállamok megtartják jogukat a 
szociális biztonsági rendszerek megszervezésére1. Ebből következik, hogy Írország szabadon 
határozhatta meg az álláskeresők támogatása igénybevételének feltételeit a valós 
munkakeresés kötelezettségét illetően. E nemzeti jogi fogalom petíció benyújtójának ügyében 
történő értelmezése Írország kizárólagos hatásköre, és nem uniós jogi kérdés.

Végezetül annyiban, amennyiben a petíció benyújtója a kiegészítő jóléti juttatás 
(Supplementary Welfare Allowance – SWA) iránti kérelmére utal, a Bizottság rá kíván 
mutatni, hogy ez a szociális segítségnyújtási juttatás nem tartozik a 883/2004/EK rendelet 
hatálya alá.

Mindazonáltal még a 883/2004/EK rendelet hatályán kívül eső juttatásokkal kapcsolatban is 
tiltja az uniós jog2 a szociális juttatások elérhetősége tekintetében az állampolgárságon 
alapuló megkülönböztetést. Az SWA nyilvánvalóan ilyen juttatás, és ezért a juttatás 
igénybevétele tekintetében állampolgárság alapján nem tehető megkülönböztetés.

A Bizottság rendelkezésére álló információk szerint3 azoknak az uniós polgároknak, akik nem 
minősülnek Írországban munkavállalónak, meg kell felelniük a szokásos tartózkodási hely 
vizsgálata kritériumainak, amelynek keretében  az SWA-ra való jogosultsághoz viszont öt 
tényezőt értékel (az Írországban vagy más adott országban való tartózkodás időtartamát és 
folyamatosságát, az Írországból való távollét időtartamát és célját, a kérelmező 
foglalkoztatásának célját és jellemzőit, a kérelmező fő érdekeltségeinek középpontját és az 
érintett kérelmező összes körülményből kitűnő jövőbeni szándékait).

A szokásos tartózkodási hely vizsgálata – nevezetesen az Írországban való tartózkodás 
időtartamához kapcsolódó tényező – vezeti be azt a feltételt, amely az ír állampolgárok és a 
nem ír uniós polgárok (akik esetében a követelmények teljesítése kevésbé valószínű, mint az 
írek esetében) közötti eltérő bánásmódot lehetővé teszi. Ez az eltérő bánásmód közvetett 
megkülönböztetést eredményezhet a nem ír uniós polgárokkal szemben, de ez nem feltétlenül 
ütközik az uniós jogba, mivel az Európai Unió Bírósága által kialakított vizsgálat értelmében 
indokolt lehet.

Mindazonáltal tekintve azt, hogy a petíció benyújtójának SWA iránti kérelmét elutasították 
amiatt, hogy nem felel meg az álláskeresők támogatásával kapcsolatos szokásos tartózkodási 
hely vizsgálaton, a petíció benyújtója helyzetének az ír hatóságok általi felülvizsgálata 
megoldás lehet panaszának az SWA-val kapcsolatos részére is.

Következtetés

A Bizottság felveszi a kapcsolatot az ír hatóságokkal annak érdekében, hogy vizsgálják meg 
újra a petíció benyújtójának helyzetét annak meghatározása vonatkozásában, hogy szokásos 
tartózkodási helye Írországban volt-e, amikor az álláskeresők támogatása iránti kérelmét 
benyújtotta. A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot, amint megkapta ezen 

                                               
1 Lásd a C-503/09. sz. Stewart-ügyben 2011. július 21-én hozott ítélet (az EBHT-ban még nem tették közzé) 

75. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot.
2 Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 18. cikkének (1) bekezdése vagy a 2004/38/EK irányelv 24. 

cikkének (2) bekezdése. 
3 http://www.welfare.ie/EN/OperationalGuidelines/Pages/habres.aspx.
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értékelés eredményét.

Ezzel összefüggésben a Bizottság kiemeli a Petíciós Bizottság számára, hogy eltérés van a 
szokásos tartózkodási hely uniós jog szerinti, fent ismertetett vizsgálata és a tartózkodáshoz 
való kiegészítő jog vizsgálata között, mely utóbbi tekintetében a Bizottság 
kötelezettségszegési eljárást indított az Egyesült Királyság ellen.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2013. március 27.

A Bizottság megállapította, hogy az ír hatóságok elviekben az uniós jognak megfelelően 
jártak el akkor, amikor a petíció benyújtójának az álláskeresési támogatás iránti igényét az 
írországi szokásos tartózkodási hely vizsgálatához kötötték. Ugyanakkor lehet, hogy arra a 
nem megfelelő következtetésre jutottak, hogy az álláskeresők támogatása iránti kérelmének 
benyújtásakor szokásos tartózkodási helye nem Írországban volt, mivel a szokásos 
tartózkodási hely meghatározását célzó egyik vizsgálat során a juttatás iránti kérelem 
benyújtásának időpontjában fennálló írországi tartózkodási időt veszik figyelembe, amely 
vizsgálat a Bizottság megítélése szerint ellentétes az uniós joggal, és amelynek a petíció 
benyújtója nem tudott megfelelni. A Bizottság ezután felkérte az ír hatóságokat, hogy a 
petíció benyújtójának ügyében vizsgálják felül döntésüket. A döntés felülvizsgálatát követően 
a petíció benyújtója részére 2011. június 27-i visszamenőleges hatállyal 2012. május 1-től 
megítélték az álláskeresők támogatását.

Ami a petíció benyújtójának a kiegészítő jóléti juttatás (SWA) iránti kérelmének elutasítását 
illeti, az ír hatóságok kifejtették, hogy az SWA-t 2011. június 27-től folyósították a petíció 
benyújtója részére az álláskeresők támogatása iránti kérelem elbírálásáig, 2011. augusztus 11-
ig, amikor az álláskeresők támogatása iránti kérelmét elutasították. Az ír jogszabályok 
értelmében az SWA és az álláskeresők támogatása egyidejűleg nem folyósítható, az SWA 
pedig nem folyósítható, amennyiben az álláskeresők támogatása iránti kérelmet elutasították. 
Amikor a petíció benyújtója részére 2012 májusában megítélték az álláskeresők támogatását, 
e kifizetés – a már említetteknek megfelelően – magában foglalta a 2011. június 27-től 2012. 
április 24-ig terjedő időszak elmaradt kifizetéseit. A 2011. június 27-től 2011. augusztus 11-ig 
terjedő időszakra ezen elmaradt kifizetések SWA összegével csökkentett összegét fizették ki a 
petíció benyújtója részére.

Következtetés

A Bizottság fellépését követően az ír hatóságok felülvizsgálták a petíció benyújtójának 
helyzetét, és úgy határoztak, hogy 2011. júniusi visszamenőleges hatállyal megítélik részére 
az álláskeresők támogatását. Ugyanezen időszakra a kiegészítő jóléti juttatás nem 
folyósítható. Ezáltal a petíció benyújtójának ügye megoldódott. 


