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RÉSZÉRE

Tárgy: Hans-Georg Knieriem, német állampolgár által benyújtott 1316/2007. számú 
petíció a szociális jóléti kifizetésekhez külföldön való hozzájutás 
lehetetlenségéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója német állampolgár, aki már 16 éve Portugáliában él. Állítása szerint a 
német hatóságok egy németországi lakcím meglétét kérik tőle ahhoz, hogy szociális jóléti 
juttatásokban részesülhessen. Emellett korábbi munkáltatója egy bérleti szerződés bemutatását 
kéri tőle ahhoz, hogy megkaphassa nyugdíját. A petíció benyújtója ellátásait külföldön 
kívánja megkapni, és tiltakozik a német hatóságok előírásai ellen.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. május 5. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 21.

A petíció benyújtója német állampolgár, aki 16 éve Portugáliában él. Németországban 
részesül szociális jóléti juttatásokban és a Volkswagen kiegészítő nyugdíjrendszeréből kap 
kiegészítő nyugdíjat. 

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a német hatóságok németországi lakóhely fenntartását 
írják elő ahhoz, hogy európai uniós szociális jóléti juttatásokra és kiegészítő nyugdíjra legyen 
jogosult. Német bérleti szerződést kellett bemutatnia ahhoz, hogy a Volkswagen kiegészítő 
nyugdíjrendszeréből megkapja kiegészítő nyugdíját. A petíció benyújtója tiltakozik e 
bánásmód ellen.



PE415.077v01-00 2/2 CM\750392HU.doc

HU

Az exportálhatóság elve (vagy a lakóhellyel kapcsolatos kikötések eltörlése) szerint – amely a 
szociális biztonsági rendszerek összehangolásának1 egyik általános elve – a petíció benyújtója 
jogosult arra, hogy abban a tagállamban szociális biztonsági pénzbeli juttatásokat kapjon, 
ahová költözik. Ugyanakkor nem minden pénzbeli juttatás tartozik az összehangolásról szóló
európai uniós rendelet hatálya alá. Az exportálhatóság elve nem terjed ki a különleges, nem 
járulékalapú pénzbeli ellátásra. Ezek az ellátások csak az érintett személy lakóhelye szerinti 
tagállam területén, valamint azon tagállam jogszabálya szerint fizethetők ki. Néhány juttatás 
kifejezetten ki van zárva a rendelet hatálya alól, és ezért nem exportálható.

A Bizottság szolgálatai számára nem világos, hogy a petíció benyújtója valójában milyen 
szociális juttatásban részesül Németországban, hogy ez a juttatás az összehangolásról szóló
rendelet hatálya alá tartozik-e, valamint hogy a német polgári törvénykönyv rendelkezései 
hogyan befolyásolhatják e juttatások Portugáliába történő exportálhatóságát.

Ami a Volkswagentől származó kiegészítő nyugdíjjal kapcsolatos második pontot illeti, az 
1408/71/EGK rendeletben előírt, összehangolásra irányuló rendszer csak a kötelező 
nyugdíjrendszerekre vonatkozik. A kiegészítő nyugdíjrendszereket az 1998. június 29-i 
98/49/EK tanácsi irányelv szabályozza. A tagállamoknak a nemzeti jog keretében végre kell 
hajtaniuk ennek az irányelvnek a rendelkezéseit. Az irányelv 4. cikke szerint a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a kiegészítő nyugdíjrendszer 
azon tagjainak szerzett nyugdíjjogosultságai fennmaradjanak, akik egy másik tagállamba 
költöznek, és hogy ennek semmilyen negatív következménye ne legyen a kiegészítő 
nyugdíjrendszer érintett tagjaira nézve.

Németország arról tájékoztatta a Bizottság szolgálatait, hogy a 98/49/EK irányelvet az 
öregségi ellátásról szóló törvénnyel hajtották végre (Altersvermögensgesetz – AvmG), amely 
2001. január 1-jén lépett hatályba, valamint hogy a foglalkoztatói nyugdíjról szóló törvényt2 a 
következő rendelkezéssel egészítették ki:

„Ha egy munkavállaló kikerül e törvény területi hatálya alól, mert egy másik európai uniós 
tagállamba költözik, ugyanolyan jogosultsággal rendelkezik, mint azok, akik a munkaviszony 
lejártát követően továbbra is e törvény területi hatálya alá tartoznak”.

Mivel a kiegészítő nyugdíjrendszer terén egyenlő bánásmódot kell alkalmazni a külföldre 
költöző és a Németországban maradó munkavállalók tekintetében, nem alkalmazható
megkülönböztetés azokkal szemben, akik a szabad mozgáshoz való jogukat gyakorolják (az 
EK-Szerződés 39. cikke).

Amennyiben a petíció benyújtójának kiegészítő nyugdíjrendszere a kifizetés feltételeként 
német bérleti szerződés bemutatását kéri, ez ellentétes a nemzeti joggal, és a Bizottság 
szolgálatai azt javasolják a petíció benyújtójának, hogy vegye fel a kapcsolatot a kiegészítő 
nyugdíjrendszereket szabályozó illetékes nemzeti intézménnyel. Ezenkívül a petíció 
benyújtója jogainak érvényesítése céljából munkaügyi bírósághoz fordulhat. A kiegészítő 
nyugdíjrendszer szolgáltatója ellen általános polgári bíróságnál kell keresetet beadni. 

                                               
1 A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül 
mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra, és családtagjaikra történő alkalmazásáról, HL L 149., 1971.7.5.
2 (Betriebsrentengesetz – BetrAVG), 1b (1)(6) §


