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RÖVID INDOKOLÁS

A kiegészítő nyugdíjjogosultságok hordozhatóságának javításáról szóló irányelvre irányuló 
javaslat e nyugdíjjogosultságok terén elsőrendű fontosságú, a munkavállalók tagállamon 
belüli, illetve tagállamok közötti szabad mozgásához kapcsolódó kérdéseket érint.

Meg kell jegyezni, hogy az irányelv egy olyan, a Bizottság által támogatott próbálkozást 
követően jött létre, melynek célja egy, az érdekelt felek közötti önkéntes megállapodás volt.

Tekintettel a különböző tagállamokban létező rendszerek sokféleségére, a vélemény előadója 
kiemeli a jogalkotási eszköz megválasztásának helyességét (irányelv), valamint a 
szubszidiaritás és az arányosság elvének tiszteletben tartását. 
Habár a javaslat olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek közelítik egy máshoz a nemzeti 
jogszabályok rendelkezéseit, ezek azonban nem haladják meg az ahhoz szükséges mértéket, 
ami lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy a mobilitás keretei közt átvihessék, illetve 
megőrizhessék jogaikat.

Szükség van azonban néhány módosításra, annak érdekében, hogy bizonyos reformok 
bevezetése túlságosan el ne nyúljon az időben, hogy a tervezet nyelvezete nemi szempontból 
semlegesebb legyen, valamint hogy elkerülhető legyen az akadályok technikai okokra 
alapozott fenntartása a tagállamokban.

Végül fontos garantálni azt, hogy azok az alkalmazottak, akik- többek között családi okokból 
- félbeszakítják vagy megszüntetik szakmai tevékenységüket, fenn tudják tartani 
nyugdíjjogosultságaikat, sőt folytathassák a járulékfizetést.

MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot, 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosítása

Módosítás: 1
(5) preambulumbekezdés 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem jelent meg.
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(5) Szintén alkalmazni kell a Szerződés 94. 
cikkét, mivel a kiegészítő 
nyugdíjrendszereket szabályozó nemzeti 
jogszabályok közötti egyenlőtlenségek nagy
valószínűséggel akadályozhatják mind a 
munkavállalók szabad mozgáshoz való 
jogát, mind a közös piac működését. Ezért a 
Közösség területén, illetve egy tagállam 
területén mozgó munkavállalók kiegészítő 
nyugdíjjogosultsága hordozhatóságának 
javítása érdekében a nyugdíjjogosultságok 
megszerzésére vonatkozó meghatározott 
feltételeket össze kell hangolni, és a nyugvó 
nyugdíjjogosultság megőrzésére, illetve a 
megszerzett jogosultságok átutalására 
vonatkozó szabályokat közelíteni kell 
egymáshoz;

(5) Szintén alkalmazni kell a Szerződés 94. 
cikkét, mivel a kiegészítő 
nyugdíjrendszereket szabályozó nemzeti 
jogszabályok közötti egyenlőtlenségek nagy 
valószínűséggel akadályozhatják mind az 
alkalmazottak szabad mozgáshoz való jogát, 
mind a közös piac működését. Ezért a 
Közösség területén, illetve egy tagállam 
területén mozgó alkalmazottak kiegészítő 
nyugdíjjogosultsága hordozhatóságának 
javítása érdekében a nyugdíjjogosultságok 
megszerzésére vonatkozó meghatározott 
feltételeket össze kell hangolni, és a nyugvó 
nyugdíjjogosultság megőrzésére, illetve a 
megszerzett jogosultságok átutalására 
vonatkozó szabályokat közelíteni kell 
egymáshoz;

Módosítás: 2
(6a) preambulumbekezdés (új) 

(6a) A 2002/73/EK irányelvvel módosított 
76/207/EGK irányelv, a 96/97/EK 
irányelvvel módosított 86/378/EGK 
irányelv, valamint a 92/85/EGK és a 
96/34/EK irányelvek szabályozzák a nemek 
közötti egyenlő elbánást, különösen a 
munkafeltételek és a társadalombiztosítás 
területén. Ennél fogva a tagállamoknak és 
a szociális partnereknek a jelen irányelv 
rendelkezéseit a fent említett irányelvek 
figyelembevételével kell megvalósítaniuk, 
különösen a nők munkaerőpiacra való 
visszatérése terén, amikor a családi és a 
szakmai élet összeegyeztetése miatt 
következett be a félbeszakítás.

Módosítás: 3
(10) preambulumbekezdés

(10) A kiegészítő nyugdíjrendszerek 
pénzügyi fenntarthatósága miatt a 
tagállamoknak elvi lehetőségük van arra, 
hogy a nem tőkefedezeti rendszereket 

Törölve
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mentesítsék abbéli kötelezettségük alól, 
hogy a munkavállalók részére a megszerzett 
jogosultságok átutalásának lehetőségét 
biztosítani kötelesek. Ugyanakkor a 
tőkefedezeti, illetve nem tőkefedezeti 
rendszerekhez tartozó munkavállalók 
egyenlő bánásmódhoz való jogának 
biztosítása érdekében a tagállamoknak 
fokozatosan törekedniük kell a nem 
tőkefedezeti rendszerekből származó 
jogosultságok átutalhatóságának javítására 

Módosítás: 4
(11) preambulumbekezdés

(11) A foglalkoztatói nyugellátást 
szolgáltató intézmények tevékenységéről és 
felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i 
2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1 sérelme nélkül a szabad 
mozgáshoz való jogukkal élő vagy élni 
kívánó munkavállalókat a kiegészítő 
nyugdíjrendszerek kezeléséért felelős 
személyeknek megfelelően tájékoztatniuk 
kell különösen arról, hogy a munkaviszony 
megszűnése milyen következményekkel jár 
a kiegészítő nyugdíjjogosultságaikra nézve.

(11) A foglalkoztatói nyugellátást 
szolgáltató intézmények tevékenységéről és 
felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i 
2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv2, sérelme nélkül a szabad 
mozgáshoz való jogukkal élő vagy élni 
kívánó alkalmazottakat a kiegészítő 
nyugdíjrendszerek kezeléséért felelős 
személyeknek megfelelően tájékoztatniuk 
kell különösen arról, hogy a munkaviszony 
megszűnése milyen következményekkel jár 
a kiegészítő nyugdíjjogosultságaikra nézve.

Módosítás: 5
(15) preambulumbekezdés

(15) Tekintettel arra, hogy figyelembe kell 
venni az ezen irányelv által különösen a 
kiegészítő nyugdíjrendszerek pénzügyi 
fenntarthatóságára gyakorolt hatást, a 
tagállamok további haladékot kaphatnak, 
amely alatt fokozatosan végrehajthatják a 
várhatóan az említett hatásokkal járó 
rendelkezéseket;

Törölve

  
1 HL L 235., 2003.9.23., 10. o.
2 HL L 235., 2003.9.23., 10. o.
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Módosítás: 6
1. cikk

Ezen irányelv célja, hogy megkönnyítse a 
munkavállalók szabad mozgáshoz, illetve –
egyazon tagállam területén – a foglalkozási 
mobilitáshoz való jogának gyakorlását 
azáltal, hogy felszámolja a tagállamokban a 
kiegészítő nyugdíjrendszerekre vonatkozó 
egyes szabályok által támasztott 
akadályokat.

Ezen irányelv célja, hogy megkönnyítse az 
alkalmazottak szabad mozgáshoz, illetve –
egyazon tagállam területén – a foglalkozási 
mobilitáshoz való jogának gyakorlását 
azáltal, hogy felszámolja a tagállamokban a 
kiegészítő nyugdíjrendszerekre vonatkozó 
egyes szabályok által támasztott 
akadályokat.

Módosítás: 7 
3. cikk, d) pont

(d) „nyugdíjjogosultság” az az ellátás, 
amelyre a rendszer tagjai vagy más 
jogosultak egy kiegészítő nyugdíjrendszer, 
illetve adott esetben a nemzeti jogszabályok 
értelmében jogosultak;

A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.

Módosítás: 8 
3. cikk, f) pont

(f) „kilépő munkavállaló” az a 
munkavállaló, aki nyugdíjjogosultságának 
megszerzése előtt kilép abból a 
munkaviszonyból, amelynek keretében 
nyugdíjjogosultságot halmozott fel, vagy e 
jogosultságokat megszerezhette volna, 
amennyiben az említett munkaviszonyban 
marad;

(f) „kilépő munkavállaló” az az alkalmazott, 
aki nyugdíjjogosultságának megszerzése 
előtt kilép abból a munkaviszonyból, 
amelynek keretében nyugdíjjogosultságot 
halmozott fel, vagy e jogosultságokat 
megszerezhette volna, amennyiben az 
említett munkaviszonyban marad;

Módosítás: 9
3. cikk, g) pont

(g) „hordozhatóság” a munkavállaló
lehetősége arra, hogy szabad mozgáshoz, 
illetve foglalkozási mobilitáshoz való 

(g) „hordozhatóság” az alkalmazott
lehetősége arra, hogy szabad mozgáshoz, 
illetve foglalkozási mobilitáshoz való 
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jogának gyakorlása idején 
nyugdíjjogosultságot szerezzen és őrizzen 
meg;

jogának gyakorlása idején 
nyugdíjjogosultságot szerezzen és őrizzen 
meg;

Módosítás: 10
3. cikk, h) pont

(h) „késleltetett ellátott” minden olyan 
egykori tag, akinek nyugdíjjogosultságai a 
kiegészítő nyugdíjrendszerben nyugszanak 
egészen addig, amíg a kiegészítő nyugdíjban 
való részesülés jogosultságának feltételei 
nem teljesülnek;

A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.;

Módosítás: 11
4. cikk, a) pont

(a) amennyiben a nyugdíjjogosultságokat a 
kilépő munkavállaló a munkaviszony 
megszűnésekor még nem szerezte meg, az 
általa, vagy a nevében befizetett teljes
járulékösszeget vissza kell téríteni, vagy át 
kell utalni;

(a) amennyiben a nyugdíjjogosultságokat a 
kilépő alkalmazott a munkaviszony 
megszűnésekor még nem szerezte meg, az 
általa, vagy a nevében befizetett teljes 
járulékösszeget vissza kell téríteni, vagy át 
kell utalni;

Módosítás: 12
4. cikk, b) pont

(b) amennyiben a nyugdíjjogosultság 
megszerzése minimális korhatárhoz kötődik, 
e korhatár nem haladhatja meg a 21 évet;

(b) amennyiben a nyugdíjjogosultság 
megszerzése minimális korhatárhoz kötődik, 
e korhatár nem haladhatja meg a 18 évet;

Módosítás: 13
4. cikk, c) pont

(c) egy munkavállaló legfeljebb egy éves 
munkaviszony után, vagy adott esetben 
legkésőbb az előírt alsó korhatár 
betöltésekor beléphessen a kiegészítő 
nyugdíjrendszerbe;

(c) egy alkalmazott legfeljebb egy éves 
munkaviszony után, vagy adott esetben 
legkésőbb az előírt alsó korhatár 
betöltésekor beléphessen a kiegészítő 
nyugdíjrendszerbe;
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Módosítás: 14
4. cikk, d) pont

(d) a munkavállaló legfeljebb két éves 
tagság után megszerezhesse a 
nyugdíjjogosultságot.

(d) az alkalmazott legfeljebb két éves tagság 
után megszerezhesse a nyugdíjjogosultságot. 

Módosítás: 15
5. cikk, (2) bekezdés

(2) A tagállamok lehetővé tehetik a 
kiegészítő nyugdíjrendszerek számára, hogy 
ne őrizzék meg a megszerzett 
jogosultságokat, hanem – amennyiben azok 
nem haladják meg az érintett tagállam által 
megállapított küszöbértéket – a megszerzett 
jogosultságoknak megfelelő összeget 
átutalják, vagy kifizessék. Az érintett 
tagállam értesíti a Bizottságot az alkalmazott 
küszöbértékről.

(2) A tagállamok lehetővé tehetik a 
kiegészítő nyugdíjrendszerek számára, hogy

(a) ne őrizzék meg a megszerzett 
jogosultságokat, hanem – amennyiben azok 
nem haladják meg az érintett tagállam által 
megállapított küszöbértéket – a megszerzett 
jogosultságoknak megfelelő összeget 
átutalják, vagy kifizessék. Az érintett 
tagállam értesíti a Bizottságot az alkalmazott 
küszöbértékről.

(b) lehetővé tegyék a kilépő munkavállaló 
számára az ugyanabba a kiegészítő 
nyugdíjrendszerbe történő járulékfizetés 
folytatását. A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot az e rendelkezés végrehajtást 
szolgáló intézkedéseikről.

Módosítás: 16
7. cikk, (1) bekezdés

(1) A foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények által a tagok és az ellátottak 
tájékoztatására vonatkozó, és a 2003/41/EK 
irányelv 11. cikkéből származó 
kötelezettségeinek sérelme nélkül a 

(1) A foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények által a tagok és az ellátottak 
tájékoztatására vonatkozó, és a 2003/41/EK
irányelv 11. cikkéből származó 
kötelezettségeinek sérelme nélkül a 
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tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása érdekében, 
hogy a munkavállalókat a kiegészítő 
nyugdíjrendszer irányításáért felelős 
személy tájékoztassa arról, hogy a 
munkaviszony megszűnése milyen 
következményekkel jár a kiegészítő 
nyugdíjjogosultságaikra. 

tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása érdekében, 
hogy az alkalmazottakat a kiegészítő 
nyugdíjrendszer irányításáért felelős 
személy tájékoztassa arról, hogy a 
munkaviszony megszűnése milyen 
következményekkel jár a kiegészítő 
nyugdíjjogosultságaikra. 

Módosítás: 17
7. cikk, (2) bekezdés, bevezető rész

(2) Az azt igénylő munkavállalóknak
ésszerű határidőn belül elegendő 
tájékoztatást kell nyújtani, amelynek 
különösen az alábbiakra kell kitérnie: 

(2) Az azt igénylő alkalmazottaknak ésszerű 
határidőn belül elegendő tájékoztatást kell 
nyújtani, amelynek különösen az alábbiakra 
kell kitérnie: 

Módosítás: 18
7. cikk, (3) bekezdés

(3) Az azt igénylő késleltetetett 
kedvezményezettet a kiegészítő 
nyugdíjrendszer irányításáért felelős 
személy tájékoztatja a nyugvó 
nyugdíjjogosultságáról, és a kiegészítő 
nyugdíjrendszerre vonatkozó, e 
jogosultságot érintő szabályok bármely 
változásáról.

A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.

Módosítás: 19
7. cikk, (4) bekezdés

(4) Az e cikkben előírt tájékoztatást írásban 
és közérthető formában kell nyújtani.

(4) Az e cikkben előírt tájékoztatást írásban 
és közérthető formában kell nyújtani az 
érintett személynek.

Módosítás: 20
9. cikk, (2) bekezdés
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(2) Az első bekezdés ellenére a tagállamok 
szükség esetén további, 2008. július 1-jétől 
számított 60 hónapos haladékot kaphatnak, 
a 4. cikk d) pontjában megállapított 
célkitűzés elérése érdekében. Az említett 
haladékra igényt tartó tagállamok ennek 
megfelelően tájékoztatják a Bizottságot és 
megjelölik az érintett rendelkezéseket, az 
érintett rendszereket, és a haladék 
különleges indokait.

Törölve

Módosítás: 21
9. cikk, (3) bekezdés

(3) Az első bekezdés ellenére, és a kiegészítő 
nyugdíjrendszerek pénzügyi 
fenntarthatóságával összefüggő, és kellően 
megindokolt különleges feltételek 
figyelembevétele érdekében a tagállamok a 
felosztó-kirovó nyugdíjrendszereket, 
segélyező pénztárakat valamint azokat a 
gazdasági egységeket, amelyek alapokat
képeznek arra, hogy nyugdíjat 
fizethessenek alkalmazottaiknak, 
mentesíthetik a 6. cikk (1) bekezdésének 
alkalmazása alól. Az a tagállam, amely élni 
kíván e lehetőséggel, azonnali hatállyal 
tájékoztatja erről a Bizottságot, megjelölvén 
az érintett rendszereket, e mentesítést 
alátámasztó különleges indokot, illetve a 
szóban forgó rendszerekből származó 
jogosultságok átutalhatóságának javítását 
célzó már meghozott, vagy tervezett 
intézkedéseket

Törölve


