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Tárgy: Marian Holy osztrák állampolgár által benyújtott 1400/2012. számú petíció a 
mobil munkavállalók álláskeresési járadékával kapcsolatos koherens uniós 
politika hiányáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója osztrák állampolgár, aki az elmúlt 10 évben 3 különböző európai 
országban (Ausztria, Németország és Finnország) dolgozott. A petíció benyújtója 
International Business Administration (nemzetközi vállalkozásvezetés, közgazdaságtan) 
területen szerzett diplomát, és finnországi munkájának elvesztését követően most visszatért 
Ausztriába. A petíció benyújtójának elmondása szerint a három ország – amelyekben 
korábban dolgozott – egyikében sem jogosult álláskeresési járadékra, mivel az egyes országok 
különböző feltételeket alkalmaznak. Állítása szerint munkaviszonya alatt végig fizetett adót 
(Ausztriában négy, Németországban és Finnországban három-három évig). Ezenfelül a 
származási országába való visszatérésekor arra kérték, hogy jelenjen meg az AMS (Osztrák 
Munkaerő-piaci Szolgálat) bevándorlókkal foglalkozó osztályán.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. február 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. június 28.

Általában véve a társadalombiztosítás területén hatályos uniós jog a társadalombiztosítási 
rendszerek koordinálását, nem pedig harmonizálását írja elő. Az uniós jog nem korlátozza a 
tagállamoknak a társadalombiztosítási rendszerük kialakítására vonatkozó hatáskörét, és az 
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uniós szintű harmonizáció hiányában az egyes tagállamok jogszabályai határozzák meg a 
társadalombiztosítási ellátások nyújtásának feltételeit, valamint ezen ellátások összegét és 
folyósításuk időtartamát. Ugyanakkor a tagállamoknak az említett hatáskör gyakorlása során 
tiszteletben kell tartaniuk az uniós jogot, és különösen a Szerződés rendelkezéseit a 
munkavállalók szabad mozgására, illetve valamennyi uniós polgár tagállamok területén való 
szabad mozgására és tartózkodására vonatkozóan, 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 
az egyes nemzeti jogszabályok alkalmazása során ne csorbuljon az egyenlő bánásmód és a 
megkülönböztetésmentesség alapelve.

A munkanélküli személynek alapvetően abban a tagállamban kell álláskeresési járadékért 
folyamodnia, amely országban az alkalmazott szabályokkal összhangban legutoljára munkát 
vállalt. Az illetékes tagállam illetékes intézménye köteles figyelembe venni – amennyiben 
szükséges – az érintett személy által más tagállamokban1 szerzett biztosítási vagy 
foglalkoztatási időszakokat.

Következtetésképp a petíció benyújtójának joga van álláskeresési járadékért folyamodnia 
Finnországban, amelynek számításba kell vennie a bármely más tagállamban szerzett 
biztosítási vagy önfoglalkoztatási időszakokat, amennyiben ez szükséges a járadékra való 
jogosultsághoz. Az EUMSZ 48. cikkében lefektetett, továbbá a 883/2004/EK rendelet 61. 
cikkében is szereplő szabály biztosítja, hogy az unióban a migráns munkavállalókat ne érje 
hátrányos megkülönböztetés amiatt, hogy egynél több tagállamban vállaltak munkát.

Azonban a fentiek szerint a Szerződés a tagállamok jogszabályainak koordinációját és nem 
harmonizációját írja elő. Míg az uniós szabályok előírják, hogy a biztosítási vagy 
önfoglalkoztatási időszakokat számításba kell venni a jogosultság kérelmezése során az 
illetékes tagállamban, addig a különböző tagállamok munkanélküli ellátórendszerei között 
fontos lényegi és eljárásbeli különbségek vannak, ideértve az álláskeresési járadék 
folyósításának feltételeit is. Az álláskeresési járadékra való jogosultság feltételei 
Finnországban eltérőek Németországhoz vagy Ausztriához képest.

Finnországban az álláskeresési járadék a keresetarányos támogatásból, az alapjáradékból és a 
munkaerő-piaci segélyből áll. Finnországban a legtöbb alkalmazottat a saját ágazatának 
munkanélküli alapja fedez, ebben az esetben jogosultak keresetarányos támogatásra. A 
járadék az munkanélküli alapból kerül kifizetésre. Az alapjáradékot és a munkaerő-piaci 
segélyt a Társadalombiztosítási Intézet fizeti (Kansaneläkelaitos, Kela).

Úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója nem volt tagja az munkanélküli alapnak, és ezért nem 
jogosult keresetarányos támogatásra. Nem egyértelmű azonban, hogy a petíció benyújtója 
folyamodott-e alapjáradékért vagy munkaerő-piaci segélyért, miután keresetarányos 
támogatási kérvényét elutasították. Szintén nem egyértelmű, hogy a petícióban említett másik 
támogatásra („túlélési segély”) vonatkozó kérelme miért lett elutasítva. Ezért a Bizottság e 

                                               
1 Eltérő szabályok vonatkoznak azokra a határ menti ingázókra, akik legutóbb folytatott tevékenységük alatt egy 
másik tagállamban éltek, és akiknek a lakóhelyük szerinti államban kell álláskeresési járadékért folyamodniuk. A 
petíció benyújtója nem ebbe a kategóriába tartozik, mivel Finnországban lakott és dolgozott, mielőtt 
munkanélkülivé vált.
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pontot illetően nem tud állást foglalni.

Ami a petíció benyújtójának az álláskeresési járadékra való jogosultságát illeti azokban az 
országokban, ahol korábban dolgozott (Ausztria és Németország), tudomásul kell venni, hogy 
a 883/2004/EK rendelet alapján ezen országok hatáskörén kívül esik az álláskeresési járadék 
folyósítása a petíció benyújtójának, mivel legutolsó tevékenységét Finnországban folytatta. Ez 
azt jelenti, hogy Ausztria és Németország esetében nem lehet az álláskeresési járulékra 
vonatkozó koordinációs szabályokra hivatkozni, a biztosítási, foglalkoztatási vagy 
önfoglalkoztatási időszakokat is ideértve. Ebben a két országban a petíció benyújtója csakis a 
nemzeti jogszabályokon és az abban megállapított időkereten belül tarthat igényt álláskeresési 
járadékra.

Összegzés

A fentiek alapján a Bizottsági szolgálatok nincsenek abban a helyzetben, hogy eldönthessék, 
sérült-e uniós jogszabály a petíció benyújtójának ügyében. Úgy tűnik, hogy a petíció 
benyújtójának a finn keresetarányos álláskeresési járadékra vonatkozó kérvényét elutasították, 
mivel a petíció benyújtója nem teljesítette a nemzeti feltételeket (például nem regisztrált a 
megfelelő munkanélküli alapnál). A petícióból nem derül ki egyértelműen, hogy a másik 
támogatásra („túlélési segély”) vonatkozó kérvény miért lett elutasítva.

Ami a petíció benyújtójának az álláskeresési járadékra való jogosultságát illeti 
Németországban és Ausztriában, a Bizottsági szolgálatok felhívják a figyelmet, hogy az EU 
koordinációs szabályai értelmében e két ország hatáskörén kívül esik az álláskeresési járadék 
folyósítása, és hogy a petíció benyújtója csak a német és az osztrák jogszabályra hivatkozva 
folyamodhat álláskeresési járadékért.

A petíció benyújtójának figyelmébe ajánljuk a szociális biztonsági rendszerek 
összehangolásáról szóló honlapot, itt informálódhat az Unió jogszabályaiba foglalt jogairól, 
úgymint a nyugdíjba vonulás utáni öregségi ellátásra való jogosultságról.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=849


