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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója holland állampolgár, de Csehországban él. 2005-től rokkant 
nyugellátásban részesül. Mivel külföldön él, nem igényelheti a rokkantságából adódó 
költségek megtérítését – például a holland PGB („személyhez kötött költségvetés”) terhére. 
Egy ideig a cseh államtól kapott rokkantsági ellátást, de ezt 2010-ben beszüntették, és 
közölték vele, hogy a költségtérítést Hollandiában kérvényezheti. A holland hatóságok (CVZ) 
álláspontja szerint azonban erre nincsen lehetőség. A petíció benyújtója úgy véli, hogy uniós 
polgárként egyenlőtlen bánásmódban részesül.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. március 16.

A petíció benyújtója holland állampolgár, aki Csehországban él. A petíció benyújtója 2005 
óta részesül holland rokkant nyugellátásban, de nem igényelheti a rokkantságából adódó 
költségek megtérítését, például a holland PGB („személyhez kötött költségvetés”) terhére. 
Egy ideig a cseh államtól kapott rokkantsági ellátást, de ezt 2010-ben megszüntették arra való 
hivatkozással, hogy költségeinek megtérítését Hollandiában kérheti. Az illetékes holland 
intézmény szerint erre nincs lehetőség. A petíció benyújtója úgy véli, hogy uniós polgárként 



PE485.979v03-00 2/5 CM\934250HU.doc

HU

egyenlőtlen bánásmódban részesül.
A Bizottság észrevételei 

A 883/2004/EK rendelet1 24. cikke szerinti szabály értelmében a nyugdíjasok a lakóhelyük 
szerinti tagállamban jogosultak természetbeni ellátásokra a nyugellátást nyújtó tagállam 
költségére. Az a személy, aki valamely tagállamtól nyugellátásban részesül, és egy másik 
tagállamban rendelkezik lakóhellyel, ahol nem jogosult természetbeni ellátásokra, ezeket az 
ellátásokat a lakóhelye szerinti intézménytől kapja.  Az ellátás folyósítása a nyugellátás 
biztosításáért felelős állam nevében és költségére történik; amennyiben az adott nyugdíjas a 
nyugellátás folyósításáért felelős állam jogszabályai szerint jogosult lenne e juttatásokra, ha e 
tagállam területén rendelkezne lakóhellyel.

A holland állam rokkantsági ellátásában részesülő, de a Cseh Köztársaság területén 
lakóhellyel rendelkező nyugdíjas jogosult természetbeni ellátásra a Cseh Köztársaságtól, 
ugyanúgy mintha az érintett személy ott lenne jogosult nyugellátásra. E természetbeni 
ellátások költségét a holland intézmény viseli, és a Cseh Köztársaságban alkalmazandó 
tarifának megfelelően kell elszámolni őket oly módon, mintha az adott személy a Cseh 
Köztársaságban rendelkezne biztosítással. 

A pénzbeli betegbiztosítási juttatásokat közvetlenül az érintett holland intézmény köteles 
folyósítani az általa alkalmazott jogszabályoknak megfelelően.

A petíció benyújtója a rokkantságához fűződő költségek megtérítését kéri. Tekintve, hogy a 
petíció benyújtója a PGB-re (személyhez kötött költségvetés) hivatkozik, a Bizottság 
feltételezi, hogy a petíció benyújtója tartós ápolást biztosító ellátásra tart igényt.

A 883/2004/EK rendelet 34. cikke szerint a tartós ápolást biztosító ellátásokat betegbiztosítási 
ellátásként koordinálják. Ezek különböző formákat ölthetnek. A betegbiztosítási ellátásokhoz 
hasonlóan kétfajta ellátás létezik – természetbeni, illetve pénzbeli ellátás. Csak a pénzbeli 
ellátásokat lehet kivinni az adott tagállamból. 

Amint azt az Európai Unió Bírósága számos alkalommal megállapította, az ápolást nyújtó, 
közvetlen kifizetésből és költségtérítésből álló biztosítási ellátások a természetbeni ellátások 
csoportjába tartoznak2. Bár ezen ellátások bizonyos részét pénzben folyósítják, elvben 
természetbeni ellátásnak minősülnek, és így nem vihetők ki az adott tagállamból. Ez abból az 
általános érvényű elvből adódik, hogy a természetbeni ellátásokat kizárólag a lakóhely vagy 
tartózkodási hely szerinti tagállam ítélhet meg. Ettől függetlenül az érintett tagállamnak 
kötelessége maradéktalanul megtéríteni a lakóhely szerinti tagállam által biztosított 
természetbeni ellátások ellenértékét.

                                               
1 A legutóbb az 1244/2010/EU 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 
200., 2001.6.7., 1. o. (helyesbítés).
2 Lásd többek között a C-208/07. sz. Von Chamier-Glisczinski ügy (EBHT 2009., I-06095) 48. pontját, 
illetve a C-160/96. sz. Molenaar ügy (EBHT., I160) 6. és 32. pontját.
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Előfordulhat, hogy a lakóhely szerinti tagállam nem nyújt tartós ápolást biztosító 
természetbeni ellátást. Az ilyen esetekre nézve, a Bíróság megállapította, hogy az adott 
személy nem tarthat igényt ilyen ellátásra még akkor sem, ha az egészségügyi ellátása 
szempontjából illetékes tagállam elismeri ezeket az ellátásokat1. Ezért a lakóhely másik 
tagállamba történő áthelyezése bizonyos ellátásokhoz való hozzáférés elveszítéséhez vezethet. 
Ez az uniós szintű harmonizáció hiányának, illetve az egyes tagállamok azon szabadságának a 
következménye, hogy meghatározhatják, milyen ellátásokat biztosítanak jogszabályaik 
szerint.

A PGB-ről elmondható, hogy ez az ellátás a tartós ápolást biztosító természetbeni ellátás 
tulajdonságaival rendelkezik, és ezért csak a Hollandiában lakóhellyel rendelkező személyek 
vehetik igénybe. Bár ezt az ellátást előfinanszírozás formájában folyósítják, mégsem esik a 
pénzbeli ellátások koordinációs rendszerének hatálya alá, és ezért nem vihető ki az adott 
tagállamból. Ennek következtében a Bizottság álláspontja szerint a holland intézmény nem 
sértette meg az EU jogát akkor, amikor megtagadta ennek az ellátásnak a kifizetését arra 
hivatkozva, hogy a petíció benyújtója a Cseh Köztársaságban rendelkezik lakóhellyel.

Annak ellenére, hogy a petíció benyújtója a holland szociális biztonsági rendszerben 
rendelkezik biztosítással, csak azokra a tartós ápolást biztosító ellátásokra jogosult, illetve 
ugyanazokkal a feltételekkel, amelyek a Cseh Köztársaságban biztosítással rendelkező 
személyekre is vonatkoznak. Amennyiben a cseh rokkantsági ellátás tartós ápolást biztosító 
természetbeni ellátásnak minősül, úgy a Bizottság számára továbbra is kérdéses, hogy a cseh 
állam miért szűntette meg a petíció benyújtójának rokkantsági ellátását arra való 
hivatkozással, hogy az adott személy kérheti rokkantsággal összefüggő költségeinek 
megtérítését a holland államtól. A szociális biztonsági rendszerek koordinációs rendszerében 
a petíció benyújtója számára biztosítani kellene a Cseh Köztársaság területén érvényes, tartós 
ápolást biztosító természetbeni ellátást, még abban az esetben is, ha nem kérheti ezen ellátás 
megtérítését Hollandiában. A Bizottság ezért megállapítja, hogy az ügy további vizsgálatot 
igényel a cseh ellátás típusa és folyósítása megszűntetésének indokai tekintetében.

Következtetés

A holland hatóságok azon határozata, amelyben megtagadták a Cseh Köztársaságban nyújtott 
természetbeni juttatások költségeinek megtérítését, nem sérti a 883/2004/EK rendelet 34. 
cikkének rendelkezéseit. Ugyanakkor kívánatos volna tisztázni, hogy milyen típusú 
rokkantsági ellátást kapott a petíció benyújtója, illetve hogy milyen indokra hivatkozással 
szüntették meg e rokkantsági ellátás folyósítását a petíció benyújtója részére. Ha a petíció 
benyújtója hozzájárul adatai közléséhez, a Bizottság kész felvenni a kapcsolatot a cseh 
hatóságokkal, hogy az ügyben pontosítást kérjen. 

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

A Bizottság első észrevételeiben úgy látta, hogy az ügy a cseh hatóságoknál elvégzendő 
további vizsgálatot tesz szükségessé a cseh juttatás típusára és a juttatás folyósítása 
leállításának indokaira vonatkozóan. 

                                               
1 A C-208/07. sz. Von Chamier-Glisczinski-ügy (EBHT 2009., I-06095. o.) 53. pontja.
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A cseh hatóságok válasza megerősítette a bizottsági észrevételeket. Nyugdíjasok esetében a 
pénzbeli betegbiztosítási ellátást az érintett személy egészségbiztosítása tekintetében illetékes 
államnak kell nyújtania (az 1408/71/EGK rendelet1 28. cikke (1) bekezdésének b) pontja és a 
883/2004/EK rendelet2 29. cikkének (1) bekezdése). Mivel a petíció benyújtója Hollandiától 
és nem Csehországtól kap nyugdíjat, Hollandia illetékes a petíció benyújtója 
egészségbiztosításának ügyében. Hollandiának ezért exportálnia kell (tartós ápolást biztosító) 
pénzbeli juttatásait. Az úgynevezett „PGB” azonban természetbeni és nem pénzbeli juttatás. A 
természetbeni juttatások nem vihetők ki az adott országból, és e juttatásokat csak az érintett 
személy lakóhelye szerinti állam biztosíthatja.  Noha a nyugdíjas a 883/2004/EK rendelet 
szerint jogosult a pénzbeli betegbiztosítási ellátás igénylésére az illetékes tagállamban, ilyen 
juttatásnak ténylegesen léteznie kell a nemzeti jogban.

Ha a petíció benyújtója a cseh jog szerint jogosult lenne természetbeni juttatásokra, a Cseh 
Köztársaság köteles lenne biztosítani a számára e juttatásokat. A gondozási támogatás 
azonban készpénzben folyósított és nem természetbeni juttatás. Ez annyit jelent, hogy ki kell 
ugyan vinni a Cseh Köztársaságból, azonban csak a Cseh Köztársaságban 
egészségbiztosítással rendelkező személyeknek jár. Mivel a petíció benyújtója az 
egészségügyi ápolás tekintetében a holland jog hatálya alá tartozik, csak a Cseh 
Köztársasában kaphat tartós ápolást biztosító természetbeni ellátást.

A petíció benyújtója 2007. január 3. és 2010 áprilisának vége között gondozási támogatásban 
részesült. A cseh hatóságok elismerték, hogy a petíció benyújtójának tévedésből fizették a 
gondozási támogatást, mivel nem voltak illetékesek e pénzbeli támogatás folyósítására,
továbbá hogy tévedésüket helyreigazították a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 
szóló rendeletek (883/2004/EK és 987/2009/EK rendelet) 2010. május 1-jei hatálybalépése 
nyomán.

A Bizottság rá kíván mutatni, hogy a nemzeti szintű tartós ápolási biztosítási rendszerek és az 
ezek alapján járó juttatások feltételei a tagállamok között jelentős eltéréseket mutatnak.  A 
szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, a 883/2004/EK rendeletben foglalt 
uniós rendelkezések nem állítanak egységes európai rendszert a nemzeti szintű szociális 
biztonsági rendszerek helyébe. Az uniós rendelkezések a nemzeti szintű szociális biztonsági 
rendszerek harmonizációja helyett e rendszerek koordinálását írják elő. Ennek megfelelően az 
egyes tagállamok jogának kell meghatároznia a szociális biztonsági juttatások feltételeit. 

Ezért előfordulhat, hogy miközben az egyik tagállam rendszerét természetbeni juttatásokra 
alapozza, addig a másik készpénzben folyósított juttatásokat biztosít. Bizonyos esetekben ez 
ténylegesen ahhoz vezethet, hogy valamely migráns személy kevesebb vagy más juttatásban 

                                               
1 A legutóbb az 592/2008/EK rendelettel (HL L 177, 2008.7.4., 1. o.) módosított, a szociális biztonsági 
rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő 
alkalmazásáról szóló 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet, HL L 149, 1971.7.5., 2. o.,
2 A legutóbb a 2012. május 22-i 465/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 149., 2012.6.8., 4. 
o.) módosított, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, HL L 200., 2001.6.7., 1. o. (helyesbítés), valamint a legutóbb a 2012. május 22-i 
465/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 149., 2012.6.8., 4. o.) módosított, a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás 
megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, HL L 284., 
2009.10.30., 1. o. 



CM\934250HU.doc 5/5 PE485.979v03-00

HU

részesül, mint a másik tagállamba történő költözése előtt. Tekintettel a tagállamok szociális 
biztonságra vonatkozó jogában létező eltérésekre, amelyeket nem küszöbölnek ki a 
koordinálással kapcsolatos rendelkezések, ha valamely biztosítással rendelkező személy egyik 
tagállamból egy másikba költözik, az a hozzájárulások tekintetében számára vagy több, vagy 
kevesebb előnnyel járhat.1

Következtetés

A „PGB” tartós ápolást biztosító természetbeni juttatás, amelyet a 883/2004/EK rendelet 24. 
cikkének (1) bekezdésében foglaltak szerint a lakóhely szerinti tagállam nyújt Az illetékes 
holland intézménynek ezért nem kell e juttatásokat biztosítania olyan személyek számára, 
akiknek lakóhelye egy másik tagállamban van. A 883/2004/EK rendelet 29. cikkének (1) 
bekezdésében foglaltak szerint a Cseh Köztársaság intézménye sem kötelezhető tartós ápolást 
biztosító pénzbeli juttatás folyósítására a petíció benyújtója számára. Az uniós jog értelmében 
nem áll fenn az egyenlőtlen bánásmód esete, hanem eltérő szociális biztonsági rendszerekről 
van szó, és az eltérést nem küszöbölik ki a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 
szóló hatályos szabályok.

                                               
1 Lásd analógiaként a még közzé nem tett C-137/11. számú (Partena ASBL kontra Les Tartes de Chaumont-
Gistoux SA) [2010] ügy 52. pontját, a C-208/07. számú (von Chamier-Glisczinski) [EBHT 2009. I–6098. o.] ügy 
84. és 85. pontját, a C-211/08. számú (Bizottság kontra Spanyolország) ügy [EBHT 2010. I–5267. o.] 61. 
pontját, valamint a C-393/99. és C 394/99. számú (Hervein és mások) egyesített ügyek [EBHT 2002. I–2829. o.] 
50–52. pontját


